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Viimsi vald
jagas oma
taasasutamise
16. aastapäeval
autasusid tublidele noortele.
Väikese vaala
võtab vastu
Kadi Piirsalu.
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Spordiklubi
Arigato
eestvedaja
judoka Indrek
Pertelson plaanib Viimsisse
spordiklubi.
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Kaljo Alaküla sai Viimsi
valla aukodanikuks
Volikogu otsustas anda Kaljo
Alakülale (pildil)
valla aukodaniku nimetuse, arvestades tema
suurt panust
Viimsi arengusse.
Alaküla on
kirjutanud mitmeid raamatuid,
sealhulgas Viimsi ajalugu kajastavaid teoseid.
«Viimsi ajaloo kohta on kirjalikke allikaid väga vähe, mistõttu on
Alaküla poolt Viimsi ajaloo kajastamine väga tänuväärne,» on kirjas volikogu otsuses.
Viimsil on nüüd kolm aukodanikku – esimesena sai aukodaniku tiitli
Lennart Meri ja teisena Rein Randveer. (VT)

Riik toetab
Viimsi hõljuki ostu
Viimsi vald taotles siseministeeriumilt hõljuki ostmiseks 1,3 miljonit
krooni, taotlust toetas nii siseministeerium kui ka väikesaarte komisjon.
Abivallavanem Endel Lepik ütles,
et vald seab hõljuki kasutamise eesmärkideks hädaabi, keskkonnakaitse,
eriolukorrad ja kontrolli oma üheksa saare üle; samuti on hõljuk vajalik
ajal, mil ühendusepidamine saartega
on jää tõttu häiritud. (VT)

Pargi lasteaia lapsed naudivad siirast jõulurõõmu, teadmata midagi ostuhullusest ja ajanappusest.

Pühendume jõuluajal lastele ja lähedastele
Kriuksub mu saabaste all külmunud lumi –
valge ja esimene sel talvel.
Las ta siis kaunistab me musta mullaga põlde.
Las ta siis katab me mürkrohelisi metsi.
Las ta siis annab meile jõudu ning hingele rõõmu
ja teadmise, et pärast teda tuleb alati päike.

E

simene lumi on sulanud ja igatsus
jääb. Igatsus valgete jõulude, unistuste täitumise ja rõõmsate taaskohtumiste järele.
Esimene lumi, hingedeaeg ja jõulukuu muudavad meid, meie toimetamisi ja mõtteid. Nii on see igal aastal, et
ses pimeduses siseneme justkui mingisse kummalisse imetabasesse mõtisklemise aega, justkui igatsedes taga lapse-

põlve ning lootes saada osa jõulumuinasjutust. Ent ometi maadleme ajanappuses ja ostupalavikus. Ehk on lastega,
lähedastega või kaaskondlastega koos
veedetud aeg selle aasta väärtuslikumaks kingituseks ning koosolemise
rõõm päikeseks, mis saadab meid kevadesse.
Mäletan üht lugu rahvast, kes soovis valitseja tulekuks oma maad puhta-

na näidata. Kuna nad ei teadnud, kuidas seda teha, tuli neile appi üks kummaline mees, kes kattis kogu maa valge lume ja kristallselge jääga. Aga ta ei
suutnud täita nende inimeste soovi,
sest hingepuhtust ja südamesoojust ei
saa keegi teine anda, seda tuleb ise hoida.

Aina Alunurm

2005. aastal sündis vallas 174 last,
2004. aastal 142 ja 2003. aastal 132
last.
Kui vallavalitsuses on registeeritud
15 uue beebi sünd, korraldab vallavalitsus peredele vastuvõtu. Detsembris oli
sünde nii palju, et tuli korraldada kaks

beebide vastuvõttu – 8. detsembril ja 15.
detsembril.
Vald kingib igale vastsündinule hõbelusika, millele on graveeritud valla
vapp, lapse nimi ja sünnikuupäev. Samuti antakse vanematele vastuvõtul üle
vallapoolne sünnitoetus.
Traditsiooniliselt toimuvad pidulikud vastuvõtud Viimsi muusikakoolis,
mille kasvandikud annavad väikese
kontserdi – paljudele beebidele elu esimese.
Pärast pidulikku osa saavad värsked
vanemad suupistelaua juures suhelda
omavahel ja vestelda vallaametnikega.
(VT)

Alates 8. detsembrist hakkas Pärnamäe tee raudtee ülesõidukohas tööle
valgusfoor.
Valgusfooris alaliselt põlev valge
tuli lubab ohutut sõitu, rongi lähenedes hakkab plinkima punane tuli ja
helisema signaal.
Valgusfoor paigaldati AS-i
Milstrand tellimusel. (VT)

Randvere lasteaed valmib tuleva aasta märtsis
Järgmisel kevadel valmivasse Randvere lasteaeda tuleb Viimsi vallavalitsuse otsusega munitsipaallasteaed
ja MLA Viimsi Lasteaiad uus filiaal.
Need lapsevanemad, kelle lapsed
on MLA Viimsi Lasteaiad järjekorras ja kes soovivad kohta Randvere
lasteaias, peaksid sellest teatama
MLA Viimsi Lasteaiad sekretärile
Piilupesa lasteaias telefonil 606
6932.
Infot saab ka haridus- ja noorsooametist telefonil 606 6838. (VT)

Viimsis sündis tänavu
rekordiliselt lapsi
1. detsembri seisuga oli
Viimsis sel aastal sündinud
200 last, mis on viimaste
aastate rekordarv.

Raudtee ülesõidukohas
töötab valgufoor

Jan Trei on uus
abivallavanem

Riin Veiram ja Fredi Skobolev beebide vastuvõtul 8. detsembril koos nelja ja poole kuu vanuse Liz-Mariega.

1. jaanuarist saab uueks abivallavanemaks Jan Trei, kes hakkab kureerima kommunaalmajanduse valdkonda.
Volikogu vabastas ametist eelmise
abivallavanema Toivo Krati 18. detsembril. (VT)

2

Viimsi Teataja

Detsember 2006

Arumäe: Viimsi aasta sündmus on koolimaja avamine
Mis on kolm kõige olulisemat kordaminekut sel aastal Viimsi valla
jaoks?

Mida on vallavalitsus teinud elanike sisserände piiramiseks? Kas seda on üldse vaja piirata?

Eks ikka uue koolimaja avamine. Kui
me eelmise aasta 30. novembril ametisse astusime, olid uue koolimaja ehitusega asjad üsna täbarasti. Graafikust oldi
maas, vormikohane projekt puudus, mistõttu polnud tehtud ka ühiskondlikele
hoonetele ette nähtud ekspertiisi.
Materjalid kallinesid ja osa materjale tuli välja vahetada, ehitajal nappis
töötajad jne. Lisaks tegi ehitaja ettepaneku tööde üleandmise tähtaega pikendada. Mitte miski ei viidanud sellele, et
uue koolimaja uksed avatakse 1. septembril 2006. Ausalt öeldes saabus veendumus, et koolimaja tähtajaks valmis
saab, alles käesoleva aasta juuni lõpus.
Nagu ma ka kooli avakõnes mainisin, on vald andnud koolile vormi, õpilased ja pedagoogid peavad andma sisu
ja vald aitab võimaluste piires kaasa. See
töö on jätkuv.
Teisena nimetaksin Randvere uut lasteaeda. Selle uksed avatakse küll järgmise aasta alguses, aga põhitöö ja kõik olulised tegemised mahuvad selle aasta sisse. Randvere uue lasteaia ruumides leiavad endale koha ka noortekeskus, vanurite päevakeskus ning perearst.
Kolmandana nimetan Viimsi Püha
Jaakobi kiriku valmisehitamist. See oli
ka üks meie valimislubadusi, tõsi küll,
antud nelja aasta peale. Üht-teist on kiriku juures veel teha ja ametlik avamine
on kavandatud suve keskele. Kuid ehituse poole pealt on kirik põhimõtteliselt
valmis. Vald tegi suhteliselt suuri investeeringuid kiriku ümbruse korrastamisse (teed, parklad ja valgustus) ning korraldas ligi kahe miljoni krooni kogumise.

Migratsiooni saab mingil määral suunata, aga siseriikliku migratsiooni otsene piiramine ei ole seaduslikult ega muul
viisil mõeldav. Minu arust pole see ka otseselt vajalik.
Vald kehtestab reeglid üldplaneeringu, teemaplaneeringute ja ehitusmääruste kaudu, ning kontrollib nende täitmist.
Vajadusel teeb vald ka erandeid, mis väljendub näiteks üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute kehtestamises.
Huvi selliseid muudatusi teha tuleneb
maa omanikelt, arendajatelt, samuti valla enda poolt seoses vajadusega infrastruktuuri arendada.
Vald peab arenema ja valla peamine
tulubaas on vallaelanike brutotulult arvestatava üksikisiku tulumaksu teatav osa
(sel aastal oli see 11,8% üksikisiku brutotulust). Kindlasti on Viimsi valla arengul
omad raamid, aga umbes 15-20 aasta
perspektiivis elab Viimsis umbes 30 000
inimest ehk ligi kaks korda enam kui täna, ja sellest me tegelikult ei pääse.
Selline juurdekasv tuleb peamiselt
Viimsi ja Haabneeme alevike ning Lubja
küla arvelt. Teisi piirkondi see niivõrd ei
puuduta. Rahvaarvu kasvuga kaasnev
transpordiprobleem tuleb nagunii lahendada, ja koostöös Tallinnaga me seda ka
teeme. See eeldab aga, et suur osa autoomanikest viimsilasi on valmis (heal tasemel) ühistransporti kasutama – nii nagu on kombeks mujal maailmas.

Viimsi üks suuremaid probleeme
on rahvastiku juurdekasv, nii sündide kui ka sisserände poolest.
Millal on vallas piisavalt lasteaedu?
Ühe aastaga eelmiste vallavalitsejate tegematajätmisi selles küsimuses loomulikult ei lahenda. Me oleme võtnud
sihiks, et ükski vähegi arvestatav arendusprojekt ei saa vallavalitsuse või vallavolikogu õnnistust enne, kui on välja
pakkunud vajalikud infrastruktuurilised
lahendused. Kui lahenduseks on lasteaed, siis seda ka nõuame.
Valgustatud teedest ja tänavatest rääkimata. See on aga tulevikku suunatud
vallapoolne hoiak. Selle augu, mis on
tekkinud varasemalt lubatud arendustegevuse tulemusel, üritame lahendada
2009. aasta lõpuks. Praegu on reaalselt
järjekorras umbes 430 last. Järgmisest
aastast kehtestame lasteaedadele piirkonnad, mis tähendab, et näiteks Randvere piirkonna lapsed saavad esmajärjekorras Randvere lasteaeda.

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.

Millal on oodata vallakeskuse uut
bussiterminali?
Terminal saab valmis järgmise aasta
lõpus või 2008. aasta alguses, sõltub asjaoludest. Seda rajatakse koos Randvere tee alla ehitatava tunneliga, mis tagab
lastele turvalise pääsu bussiterminalist
kooli ja tagasi. Bussiterminali lähedusse
näeme ette ka suurema parkla, kuhu
saab oma auto, mootorratta või jalgratta jätta ja siis kiiresti bussiga (kaugemas
tulevikus ka trammiga) Tallinna sõita.
Bussiterminalis saab lisaks tuulevarjule ka kohvikus istuda. Kui kõik läheb
plaanide kohaselt, peaks terminali hoonesse saama koha ka mahepõllumajandussaadustega kauplev turg.

Mis seisus on vallasiseste teede
väljaehitamine?
Neid planeeritakse ja ehitatakse pidevalt, sealhulgas ka kergliiklusteid. On
vaja arvestada ka vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse plaanidega, sest need
trassid rajatakse ju valdavalt teede alla.
See on pidev protsess.
Kui siin midagi eraldi mainida, siis
hiljuti avatud uut ühendusteed Kelvingi
ja Leppneeme külade vahel ehk Reinu tee
pikendus. See on uus ja oluline ühendus
poolsaare ida- ja läänekalda vahel. Tee
ise on juba sõidetav, aga kõva pinnase
paigaldamise ja kergliiklustee rajamine
on kavandatud järgmisesse aastasse.

Kuidas on vallavalitsus toetanud
külade ja külaseltside arengut?
Esiteks läbi selle, et oleme initsieerinud külavanemate valimisi ja tänu sellele on viis küla ja saart saanud omale selle aasta jooksul vanema. See aitab oluliselt külaelule kaasa.
Külavanemate initsiatiivil on sündinud ka külaseltse ja neid oleme rahaliselt toetanud, olgu siis ürituste läbiviimisel, mänguväljakute rajamisel või näiteks paadilautri taastamisel. See protsess
loomulikult jätkub. Selle teema juurde
lisaks olen ma pakkunud noortevolikogule välja idee, et küladesse võiks hakata asutama ka külade noorteseltse. Eks
nad nüüd mõtlevad ja otsustavad – mina usun noortesse.

Mida on vallavalitsus teinud
selleks, et tugevdada kohalikku
kogukonda? Inimesed küll elavad
siin, kuid suur osa käib tööl Tallinnas, seega on kadumas ka kohalik
kogukond, kes arutaks ja otsustaks kohaliku eluga seotud küsimusi.
See on valus teema. Põliselanikud on

Vallavanem peab selle aasta olulisemateks sündmusteks Viimsi kooli avamist ning Randvere lasteaia ja Viimsi
Püha Jaakobi kiriku ehitamist.
häiritud uute elanike juurdetulekust, sest
senine külaidüll hakkab kaduma. Sellest
tulenevalt jagunevad kogukonnad külade kaupa üldiselt kaheks – endised ja
uued. Külavanemad ja külaseltsid on üks
instrument, et ühisürituste ja -tegemiste
kaudu külarahvast lähendada ja ühist
kogukonnatunnet tekitada.
Eks see meie-tunne tekib kõigepealt
küla väiksemate koosluste kaupa, seejärel külade kaupa ja loodetavasti saab kunagi rääkida ka kogu valla kogukonnatundest. Üks probleem on ka selles, et
vallas ei ole eriti palju töökohti ja väga
suurele osale viimsilastest on Viimsi ikkagi vaid magamiskoht.
Soomlased on seda teemat uurinud
ja leidnud, et kui inimene elab ühes vallas, teeb sisseoste teises ja käib tööl kolmandas, siis huvitab seda isikut vaid see,
kuidas ühest vallast teise pääseda. Kohalik või kogukondlik elu jätab sellise inimese üldiselt külmaks.
Ka kohaliku kogukonna tugevdamisel näen ma suurt võimalust noortes.
Noored on kompleksivabad ja neid ei
huvita eriti, kas nende mängukaaslane
või sõber on külas sündinud või sinna alles kolinud. Laste omavahelise sõpruse
kaudu saaks hea tahtmise juures lähen-

dada ka lapsevanemaid. Kui laste kaudu
kogu probleemi ei lahenda, siis abi oleks
sellest kindlasti. Noori tuleks rohkem
usaldada.

Mis on selle aasta jooksul muutunud turvalisuse valdkonnas?
Turvakaamerad, kaks konstaablit
(ehkki lõplik eesmärk on neli), kolmepoolne leping valla, politsei ja turvafirma vahel, abipolitseinike koolitus jms.
Teemaga tegeldakse iga päev, aga ega
see ei lohuta seda inimest, kellelt varganäod üht-teist pihta panevad.
Politsei hinnangul Viimsis kuritegevust sisuliselt pole – silmas on peetud isikuvastaseid kuritegusid. Vara valvamine
on aga peaasjalikult omaniku asi. Esmalt
tuleb teha omalt poolt kõik, et vargusi
välistada (signalisatsioon, korralikud ukselukud, valgustus, naabrivalve), alles
siis tuleb appi turvafirma ja politsei. Üldiselt on meil turvalisusega asjad normaalses seisus, mis ei tähenda, et me sellega rahulduks.

Mida on ette võetud metsa hoidmiseks ja säilitamiseks Viimsis?
Metsad kuuluvad valdavalt riigile.
Nemad majandavad seda nii, nagu sea-

dus ja metsa tegelik olukord ette näeb.
Erametsa on suhteliselt vähe. Vallas on
koostatud ja läbib kehtestamismenetlust
teemaplaneering «Rohevõrgustik ja miljööväärtuslikud alad», millega nähakse
ette piirangud metsade arvelt arendustegevusele. Oleme algatanud ka metsamassiivide kaitse alla võtmist.

Mis on järgmise aasta kolm kõige
olulisemat ülesannet vallavalitsusel?
Oi, neid asju on palju, ja üksikute esiletoomine on üsna raske. Aga siiski –
vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine,
see tegevus jätkub ka 2008. aastal. Ühenduse oluline parandamine Prangli saarega, see tähendab Leppneeme ja Kelnase
sadamate renoveerimine.
Kooli uue staadioni ehitusega alustamine ja üldse selle kandi arendamine,
siia kuuluvad ka ülalmainitud bussiterminal ja tunnel. Samuti Keskuse kinnistu (Viimsi Marketist üle tee Tallinna poole) detailplaneeringu kehtestamine, et
sinna alustataks uue ja kauaoodatud äri-,
puhke- ja kaubanduskeskuse rajamist,
selle valmimisaeg on 2009. aasta sügisel. (VT)
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TEADE
Alates 4. jaanuarist saab
jäätmelepinguid sõlmida
Nelgi tee 1 pensionäride
ühenduse ruumis nr 148
(I korrusel) esmaspäeviti
kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-13.
Kommunaalamet

Kaunimate
kodude loojad
said auhinnad

V

iimsi vallavalitsus andis detsembri alguses üle autasud
võistluse «Viimsi kauneim kodu 2006» võitjatele.
Konkursil ära märgitud kodude
omanikud said auhinnaks EhitusService kinkekaardid 4000 krooni
väärtuses. Lisaks said kõik võitjad
vallavalitsuse tänukirjad ja seinatahvlid kirjaga «Viimsi kauneim kodu 2006».
Pidulikul vastuvõtul Viimsi koduloomuuseumis tervitasid kohalviibijaid väikese kontserdiga Viimsi
muusikakooli õpilased. Autasud
andsid üle volikogu aseesimees Mari-Ann Kelam ja vallavanem Urmas
Arumäe.
Jätkuks kodukaunistamise konkursile on praegu käimas jõuluvalgustuse konkurss, kuhu saab registreeruda 22. detsembrini. Komisjon
vaatab esitatud kodud üle 22.-23.
detsembrini ja avalikustab tulemused 10. jaanuaril. Auhinnafond on
10 000 krooni. (VT)

Randvere küla uudised

Uputatud krunt Randvere riigimaantee ja Metsarahva tee ristumiskohas.
• Randvere riigimaantee ääres alustati
hiljuti ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassi rajamist. Trassile ette jäänud
puud ja põõsad on juba maha raiutud
ja enamasti ära veetud, samuti on
demonteeritud kaevetöödele ettejäävad aiad. Praegu toimub pealmise
pinnasekihi, kändude ja kivide väljakaevamine ekskavaatoriga. Pärast
kanalisatsiooni ja veetorude mahapanemist ehitatakse nende kohale
kergliiklustee koos tänavavalgustusega, mida Randvere küla elanikud on
mitu aastat oodanud. Kergliiklustee
valmib järgmise aasta suvel.
• Randvere lasteaia ehitamine on
jõudnud järku, kus paigutatakse soojustust ja viimistletakse. Lasteaed
peaks valmis saama järgmise aasta
kevadel.
• Külaelanikele, eriti uusasukatele,
teevad muret raske pinnase tõttu sagenevad veeuputused. Kinnisvaraarendajad alahindavad seda probleemi ning ei anna rahuldavaid lahendusi siinsetes savistes pindades
vee ärajuhtimiseks. Looduslikud veesooned sõidetakse raskete veokitega
kinni, lisaks ei pääse vesi enam läbi
uute teede muldkehadest. Maapinnale sadanud vihmaveed ei jõua aga
drenaažtorudeni, sest vesi ei valgu
savist läbi. Nii ongi ka mõõduka
kestusega sadude korral uute majade ümber veeväljad.

Madis Kaasik,

Randvere külavanem

Indrek Pertelson plaanib
Viimsisse spordiklubi
Spordiklubi Arigato eestvedaja judoka Indrek Pertelson plaanib lisaks kevadel
Haaberstis avatavale kompleksile rajada spordiklubi
ka Viimsisse, vallavalitsus
toetab tema kava.
Detsembri alguses esitles Pertelson vallavalitsuses uue spordiklubi kontseptsiooni, mille juhtmõte on luua keskus
inimese terviklikuks arenguks. «See ei
ole hantli või jalgratta kasutamine tund
aega kord-kaks nädalas, meie idee on
selles, et inimene saab siit rohkemat,»
selgitas ta.
Abivallavanem Endel Lepik ütles, et
esimesed võimalikud kohavalikud spordiklubi rajamiseks on juba tehtud. «Kui
spordiklubi suudaks ennast mahutada
kusagile kooli ja ehitusmarketi vahele,
saaks kohe ehitama hakata. Teine valik
on ehitatava staadioni ja klindi vahele,
ning teised võimalikud kohad on pikemad projektid kahe kuni nelja aasta
jooksul,» ütles ta.
Lepiku sõnul on sellise asutuse puhul olulised logistiline asukoht ja ümbritsevad ehitised – kool, spordiväljakud
ning pääs jooksu- ja suusarajale on väga
tähtis. «Samamoodi on oluline see, et
kool saaks osta sealt vajalikke teenuseid,» lisas abivallavanem.
Pertelson ütles vallavalitsuse ees esinedes, et spordiklubi soovib integreeritust
kohalikku ellu ning on valmis pakkuma
eri teenuseid näiteks koolidele – nii sportimisvõimalust kui ka toitlustamist.

3

SÕNUMID

Vald kulutas hulkuvate
loomade püüdmiseks
110 000 krooni
Sel aastal on vald peremeheta koerte
ja kasside varjupaika toimetamiseks
kulutanud 110 000 krooni.
Viimsi vallavalitsus sõlmis eelmise aasta novembris koostöölepingu
MTÜ-ga Loomade Hoiupaik. Esimene tööaasta on möödunud tegusalt.
Koostöö on olnud tihe ja valla tellimusel on aasta jooksul hoiupaika toimetatud 34 peremeheta koera ja
41 kassi. Kokku on selleks kulunud
110 000 krooni.
Koerte ja kasside pidamise eeskiri kohustab nende omanikke looma
eest hoolitsema, sealhulgas tagama,
et loom ei pääseks vabalt jooksma.
Loodame väga, et järgmisel aastal
on meil hoolitsuseta jäetud koeri-kasse vähem. (Kommunaalamet)

Haabneeme ja
Leppneeme said vanema

Jaapanikeelne sõna arigato tähendab eesti keeles «tänan». «Lihtne ja
loomulik sõna, mille kasutamine tänapäeva Eestis võiks olla kaugelt suurem. Siiralt ja loomulikult suust pudenevad tänusõnad on normaalsete ja
tervete inimsuhete kõige elementaarsemaks osaks,» kirjutab spordiklubi
oma kodulehel www.arigato.ee.
Arigato spordiklubis on tulevikus võimalik õppida idamaiseid võitluskunste
(judo, aikido, kendo, ju-jitsu, karate,
taekwando, taipoks), eri tantsustiile (moderntants, klassikaline tants, rahvatants,
ladina tantsud). Muudest spordialadest
on esindatud cardio, fitness, võimlemine, rühmatreeningud, jõusaal, spinning,
jalgpall ja personaaltreening. Lõõgastu-

seks hakkab keskus pakkuma yasuragi –
Jaapani kuumad vannid & saunad –,
võimlemisteraapiat, massaaži ja nõelravi. Lisaks on võimalik tegelda idamaiste
liikumisviisidega (jooga, qigong, taichi),
lasta
teha meditsiinikontrolli ja
koormusteste ning saada nõu tervisliku
toitumise osas. Keskus hakkab pakkuma
ka koolitusi ning üritusi. (VT)

Vallavalitsus kinnitas ametisse
Haabneeme alevikuvanema ja Leppneeme külavanema.
Haabneeme alevikuvanemaks valiti Mati Preitof ning Leppneeme külavanemaks sai Arvi Piirsalu. (VT)

Alustati Südapargi
rajamist
Vald alustas detsembris uue pargi rajamist Viimsi alevikus Nelgi tee ja
Aiandi tee ristmiku piirkonda.
Sel aastal paigaldatakse kaheksa
pargivalgustit ja rajatakse kõnnitee
alus. Ringtee keskele on kavandatud
valla esimene avalik purskkaev. Järgmisel aastal paigaldatakse kividest
teekatend ja pargipingid ning istutatakse puid-põõsaid-lilli.
Projekti autor on aiakujundusarhitekt Irma Tungal. (VT)

Viimsi valla kolme- ja enamalapseliste perede
sõidusoodustus Tallinna ühistranspordis
Tasuta sõidu õigus on:
kolme ja enama lapsega pere lastel.
Soodustingimustel sõidu õigus on:
kolme ja enama lapsega pere vanematel .
Pere koosseis määratakse rahvastikuregistri andmete põhjal.
Sõidusoodustuse õigust tõendav
dokument on:
• elektrooniline ID-kaart või alla 15-aastaste õpilaste puhul kehtiv ja isikukoodiga varustatud õpilaspilet
Kontrollimine
Kodanik esitab piletikontrolörile IDkaardi või kehtiva isikukoodiga õpilaspileti.
Sõidusoodustuse määramiseks ja saamiseks peab lapsevanem esitama avalduse sotsiaalametisse. Selleks palume teil
kaasa võtta:
• lapsevanemate isikut tõendavad dokumendid,
• laste sünnitunnistused,

• 16-aastaste ja vanemate laste kehtivad
õpilaspiletid või koolitõendid.
Soodustus kehtib esmalt kuni vanima
lapse 16-aastaseks saamiseni, seejärel pikendatakse seda aasta kaupa kuni nooruki 18-aastaseks saamiseni. Kui nooruk
jätkab õpinguid põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses päevases õppevormis, pikendatakse
sõidusoodustust 19-aastaseks saamisel
õppeaasta lõpuni.
Soodustuse pikendamiseks peab lapsevanem uuesti pöörduma taotlusega sotsiaalametisse. Soovitame seda teha hiljemalt üks kuu enne soodustuse kehtimise
lõppu.
ID-pileti kehtivust saab kontrollida
internetis: www.pilet.ee. Sisestades IDkaardi numbri või isikukoodi, saate kohe
vastuseks teada, kas isikul on kehtiv IDpilet või mitte.

Sõidusoodustuse andmise alus:
• Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad, linnavolikogu määrus nr 63, 15.12.2005.
• Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi Tallinn-Viimsi projekti sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise
kord,
• linnavolikogu määrus nr 10,
23.02.2006 § 1 (2).
NB!
Kolme ja enama lapsega perede sõidusoodustus kehtib ainult Tallinna ühistranspordis (I tsoonis, Viimsi piires see ei
kehti).
Info: Sirje Kauts, lastekaitsespetsialist,
esmaspäeval kella 9-17.30, neljapäeval
kl 9-12 ja 14-17, tel 606 6825,
kauts@viimsivv.ee

TALLINNA JA VIIMSI ÜHISTRANSPORDI ÜHTSE PILETISÜSTEEMI KASUTAJATELE
Alates 1. jaanuarist 2007 kehtivad Viimsi vallas järgmised piletitooted:
Kehtivus

Hind (ilma
kanalitasuta)

2. tsooni üksikpilet (ainult paberkandjal)

60 minutit

10

2. tsooni soodusüksikpilet (ainult paberkandjal)

60 minutit

5

2. tsooni 30 päeva elektrooniline kaart (ID-pilet)

30 päeva
30 päeva

180

2. tsooni 30 päeva elektrooniline sooduskaart (ID-pilet)
2. tsooni 90 päeva elektrooniline kaart (ID-pilet)

90 päeva

500

2. tsooni 90 päeva elektrooniline soodusühiskaart (ID-pilet)

90 päeva

180

1. ja 2. tsooni ühisüksikpilet (ainult paberkandjal)

90 minutit

20

1. ja 2. tsooni soodus-ühisüksikpilet (ainult paberkandjal)
1. ja 2. tsooni 30 päeva elektrooniline ühiskaart (ID-pilet)

90 minutit

10
300

1. ja 2. tsooni 30 päeva elektrooniline soodusühiskaart (ID-pilet)

30 päeva
30 päeva

1. ja 2. tsooni 90 päeva elektrooniline ühiskaart (ID-pilet)

90 päeva

860

1. ja 2. tsooni 90 päeva elektrooniline soodusühiskaart (ID-pilet) 90 päeva

315

Nimetus

65

110

Paberkandjal pileteid saab osta
ainult valla siseliinide ning bussiliinide 1A ja 38 bussijuhtide
käest. Pilet tuleb märgistada
elektroonilises kompostris esimesel sisenemisel ning see tagab tasuta ümberistumise valla
haldusterritooriumil.
Alates 8. jaanuarist 2007 on kavas tipptundidel Viimsi valla siseliinide sõiduplaane tihendada.
Lähemat infot sõiduplaanide ja
marsruutide kohta leiate Harjumaa Ühistranspordikeskuse
kodulehe www.harjuytk.ee alajaotusest Sõiduplaanid ja valla
territooriumil asuvatest bussiootepaviljonidest.
ID-pileti ostuinfot kajastab
veebileht www.pilet.ee.

Kadi ja Raivo Piirsalu
said tänukirja
Vallavalitsus andis tänukirja ning
5000 krooni Raivo Piirsalule ning
Viimsi vaalapoja Kadi Piirsalule, kes
päästsid tänavu suvel uppumisest
73-aastase Eena.
Autasud anti üle 18. detsembril
Viimsi valla taasasutamise aastapäeva aktusel.
Viimsi vabaõhumuuseumi juures asuvas majas elav 16-aastane
Kadi oli 17. juuli pärastlõunal kodus ja vaatas televiisorit, kui mere
poolt hakkasid kostuma hüüded.
Hetk hiljem nägi tüdruk kõrgete
lainete vahelt paistmas uppuja käsi. Enne kui Kadi isegi aru sai, oli
ta juba rinnuni vees ning ujus abivajaja poole. Kuigi rannas oli veel
inimesi, kiirustas uppujale appi
vaid Kadi.
Lained oli suured ja käisid tütarlapsel üle pea. Päästetav naine kaotas vees teadvuse ning tema kaldale
toomine muutus tüdrukul üha raskemaks. Õnneks tuli Kadile meelde
isa õpetus, et uppujal tuleb peast
kinni võtta.
Varsti jõudis Kadile järele ka tema isa ning üheskoos toodi 73-aastane Eena kaldale. (VT)
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Viimsi tähtsamad sündmused 2006. aastal
JAANUAR
• Luhaääre teel rakendus osaliselt tööle Tammneeme tee välisvalgustus.
• Käivitus Viimsi noortevolikogu töö.

Triin Rebase juhtimisel käivitus Viimsi noortevolikogu töö.

VEEBRUAR
• Avati eralasteaed Pääsupoeg.

MÄRTS
• Ühtekuuluvusfondi toetusel käivitus Viimsi valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekt.
• Loodi esimese kohaliku tasandi kaitseala Viimsis,
Mäealusel.

APRILL
• Kevadise heakorrakuu raames oli konteinerite
kampaania
• Taanis toimunud rulliluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel tuli rühmakava esitamises võitjaks
Rullest klubi esindus, kus teeb kaasa mitu Viimsi
last.

MAI
• Rekonstrueeriti Vehema tee.
• Valmis valla sademeteveesüsteemide arengukava.
• Asutati MTÜ Viimsi Päevakeskus.
• Viimsi Noorte Suurpäev.
• Keskkonnaharidus projekt «Ökokratt» Viimsi koolides ja lasteaedades.

JUUNI
• Pandi nurgakivi Randvere lasteaiale ja noortekeskusele.
• Üle valla paigaldati kümme uut stendi valla kaartidega.
• Miiduranna külas jätkus ühiskanalisatsiooni ehitus
senisest suuremas mahus.
• Nargen Festivali üritused – juunis, juulis ja augustis.
• Esimest korda anti üle Viimsi Vaalapojad parimatele üldharidus- ja huvikoolide lõpetajatele.
• Kiideti heaks teemaplaneering «Rohevõrgustik ja
miljööväärtuslikud alad».

JUULI
• Vallaliine hakkas teenindama AS GoBus.
• Rakendus autonumbrite tuvastussüsteem.
• X vabariiklik noorte tantsijate suvelaager Viimsis.
• Viimsi noored osalesid rahvusvahelises noorsoovahetuses Inglismaal Cornwallis.
• Tallinnas Zoom8 klassis toimunud purjetamise
Euroopa meistrivõistlustel tuli Viimsi noormees
Sten-Mark Bachmann poiste arvestuses 6. kohale.

AUGUST
• Vabaõhumuuseumi rehielamu sai uue rookatuse.
• Rajati mereääre tee kaldakindlustus.
• Algas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiste
hüvitamine õigustatud isikutele.
• Vabaõhumuusikal «Kaua võib» Viimsi Kooli staadionil.

Martinique'il toimunud noorsoovahetuse tähtsündmuseks oli tantsufestival, kus iga riik esitas omi tantse või laule. Viimsilaste kaera-jaan pakkus rahvale kõige rohkem nalja.

Viimsi Kooli endine direktor Heino Einer tegi kooli aastapäevale pühendatud konverentsil ettekande õppeasutuse ajaloost.

• Viimsi noored osalesid Kariibi meres asuval Martinique'i saarel toimunud noorsoovahetuses.
• Melges24 klassi purjetamise maailmameistrivõistlustel võitis amatööridest esikoha paat Lenny, mille viiest meeskonnaliikmest kolm olid Viimsist:
Maiki Saaring, Toomas Tõniste ja Marko
Lilienthal.

SEPTEMBER
• Viimsi Kooli avamine.
• Rajati Tammneeme tee ja Koduranna tee välisvalgustus.
• MTÜ Viimsi Invaühingu heategevuskontsert Viimsi puuetega laste toetuseks.
• Viimsi noored osalesid rahvusvahelises noorsoovahetuses Prantsusmaal Port Vendres.
• Kinnitati Muuga sadama keskkonnamõju hindamise programm.
• Mäealuse kaitseala hooldustööde teostamine.

OKTOOBER
• Rajati Hämariku tee ja mõisapargi välisvalgustus.
• Vald sõlmis AS Cleanaway lepingu korraldatud
jäätmeveole üleminekuks.
• Prangli saarel algas vanametalli koristuskampaania.
• Vallaliini V3 marsruut pikenes Soosepa asumisse.
• Rajati Tammneeme tee kaldakindlustus.
• Viimsi Koduloomuuseumis renoveeriti I korruse
saal ja avati näitus «Viimsi pildialbum enne
1940».
• Lõppes kogu aasta kestnud Viimsi-Tallinna-Kuressaare noortevolikogude koolitusprojekt «Tahame
kaasa rääkida».
• Algatati Rohuneeme kaitseala moodustamine.
• Inventeeriti Pandju laiu linnustik.

Vabaõhumuuseumi rehielamu sai augustis uue rookatuse.

NOVEMBER
• Algas Nurme tee alguse välisvalgustuse ja jalgtee
ehitus.
• Avati Kelvingi-Leppneeme tee.
• Liiklustõkisteks paigaldati üheksa Viimsi vaala eri
kohtadesse.
• Algas Randvere tee 2,5 km pikkuse ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni magistraaltorustiku ning kergliiklustee ja välisvalgustuse ehitus.
• Konverents «140 aastat aastat koolihariduse
andmist Viimsi vallas ja 25 aastat Viimsi Keskkooli».

DETSEMBER
• Rajatakse Viimsi Südapargi jalgtee ja välisvalgustus.
• Statoili bensiinijaama paigaldati valla uus kaart.
• Planeerimisamet on aasta jooksul läbi töötanud ja
kinnitanud valla kõige olulisemate keskasulate
üldplaneeringu lähtetingimused.
• Lisaks on lahendusteni jõudnud veel kolme üldplaneeringu tasandi planeeringud.
• Viimsi parimad sportlased said autasud.

Maikuus asutati MTÜ Viimsi Päevakeskus. Pildil hetk päevakeskuse avamiselt. Keskusest
on eakatele saamas menukas kooskäimise ja koostegutsemise koht.
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Harju maavanem Värner Lootsmann annab Urmas Arumäele üle maavanema tänukirja. Lootsmann märkis konverentsil, et Viimsi on eeskujuks enamikule Harjumaa omavalitsustele.
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Volikogu esimees Aarne Jõgimaa ja aseesimees Mari-Ann Kelam võivad esimese valitsemisaastaga rahul olla.

Viimsi tähistas oma aastapäeva
arengukonverentsiga
18. detsembril tähistas
Viimsi vald arengukonverentsiga oma taasasutamise
16. aastapäeva, millele
järgnes õhtul vallavanema
pidulik vastuvõtt ja pianist
Mihkel Mattiiseni klaverikontsert Viimsi Koolis.
Arengukonverentsi peamised teemad
olid seotud valla kiirest arengust tulenevate võimaluste ja ohtudega. Konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia
konsultant Rivo Noorkõiv kutsus vallajuhte üles mõtlema aastale 2020, mil
suur osa vallaelanikest on 50-60-aastased. Ta tõdes, et kui praegu tegeleb vald
lasteaedade ja koolide rajamisega, tuleks
samas mõelda ka elanikkonna vananemisele ning teha selleks ettevalmistusi.
Suhtekorralduse spetsialist Ene Nobel analüüsis, kuidas on Viimsi sel aastal kajastunud meediapeeglis. Spetsialisti hinnangul on vald olnud ajakirjanduses väga nähtaval kohal ning pole möödunud päevagi, mil meedia poleks teinud mingis kontekstis juttu Viimsiga seotud inimestest või tegevustest. Nobel
võrdles Viimsit meediakajastuse sageduse poolest Pärnu ja Viljandiga. Samuti
märkis ta, et Viimsi on praegu Eestis
omavalitsuste hulgas kõige tuntuma vallavanemaga vald.
Viimsi valla osast Harjumaa arengus
rääkis Harju maavanem Värner Lootsmann.
Vallavanem Urmas Arumäe tegi oma
ettekandes põhjaliku ülevaate koalitsiooni antud valimislubadustest ja nende
täitmisest. Järgmiste vallale oluliste ettevõtmistena märkis Arumäe äri-, kaubandus- ja vabaajakeskust Haabneemes,
mis peab valmima 2009. aasta sügisel.
Oluline objekt on ka moodne bussiterminal, mis rajatakse Haabneeme Ravi tänavale. Koos terminaliga valmib Randvere tee alune tunnel, mis on mõeldud
Viimsi Kooli õpilaste turvaliseks liikumiseks terminalist koolimajja ja tagasi.
Pikemas perspektiivis on plaanis ehitada kontserdimaja, kus leiaksid koha ka
konverentsikeskus, kunstikool ja muusikakool, ning võimalusel ruumid muuks
huvitegevuseks. Vana koolimaja ostmine

Volikogu liige Ingrid Tõniste koos abikaasa Toomas Tõnistega (vasakul)
on jutuhoos abivallavanem Haldo Oravasega.

Arengukonverentsi moderaator,
OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv jälgib ettekandeid tähelepanelikult. Geomedia töötas välja ka
Viimsi arengukava.
ja renoveerimine osutub võimalikuks
siis, kui tänane omanik soostub hoone
vallale müüma. Tulevikuplaanidesse mahub ka uus spordikompleks ning trammiühendus Tallinnaga – viimase projek-

ti eeltööd kavatseb vald teha ära lähema
paari aasta jooksul.
Konveretsil rääkisid oma valdkonnas
toimuvast ka abivallavanemad Endel Lepik ja Haldo Oravas ning kommunaalameti juhataja Indrek Mäeküngas.
Õhtusel vastuvõtul andis Arumäe
valla autasu Viimsi vaalapoja üle purjetaja Sten-Mark Bachmannile ja Viimsi
noortevolikogu esimehele Triin Rebasele. Eriliste teenete eest sai vaalapoja inimese uppumisest päästnud Kadri Piirsalu.
Samas võttis vallavanem Harju maavanemalt Värner Lootsmannilt vastu tänukirja tulemusliku tegevuse eest kohaliku elu kiirel ja efektiivsel arendamisel.
Arumäe lausus tänukirja vastu võttes, et kui tal oleks võimalik midagi soovida, siis tahaks ta, et inimesed suhtleksid rohkem omavahel. «Rahvas ja vallavalitsus peaksid rohkem suhtlema, samuti vallaametnikud omavahel ning ka
opositsioon ja koalitsioon volikogus,» sõnas ta. Vallavanem lisas, et pole vaja koguda külarahva käest igapäevaküsimustes allkirju, selle asemel tuleb probleemidest rääkida.
«Niimoodi mõtlematult allkirju kogudes rahuldab küll keegi oma mingeid

Viimsi Muuseumid direktor Enna Sirkel ja valla arendusnõunik Enno
Selirand.
ambitsioone, aga devalveerib sellega allkirjade kogumise mõtte hoopis,» nentis
vallavanem. «Kui kunagi oleks ka tegelikult vaja rahva arvamust küsida, võivad
inimesed allkirjakoguja lihtsalt pikalt

saata. Allkirjade kogumine on tõsine ettevõtmine, seda ei tohi teha inimesi lollitades ja oma isiklike või erakondlike
huvide rahuldamiseks.»

Merike Taal
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UUDISED

Peagi helisevad
jõulukellad,
peagi saabub
aasta uus

Viimsi Koolis toimus
suur jõulukontsert
15. detsembril toimus Viimsi Koolis
suurejooneline jõulukontsert, kus esines ligi 200 õpilast oma koolist, Viimsi muusikakoolist ja Viimsi huvikeskusest. Kontsert toimus kooli aatriumis,
koridorides ja treppidel, mis lõi õdusa
ja erilise atmosfääri nii esinejate kui
ka publiku jaoks. Kõlasid kaunimad
jõululaulud läbi aegade eri kooride
ning Viimsi muusikakooli flöödi- ja
viiuliõpilaste ansambli esituses.
Püha Jaakobi koguduse diakon
Erkki Juhandi tervitas viimsilasi ning
kooliperet ja soovis rahulikke ja õdusaid jõule.
Kontserdi lõpetas L. Stewarti
«Kaunis jõuluaeg» ühendkooride ja
Viimsi muusikakooli õpilaste esituses.
Publikut oli väga palju ning pärast
kontserdi lõppu ei tahtnud aplaus vaibuda.
Suur tänu kõikidele esinejatele, nende juhendajatele, õpetajatele ja kontserdi korraldajatele kauni elamuse eest!

L

ahkuval aastal saime endi käsutusse uued suuremad ruumid, tegevus muutus aktiivsemaks, lisandus ringide töös osalejaid. Juttu tuleb Viimsi päevakeskusest ja seda minu kui kuuendat aastat eakatele rajatud kooskäimise
kohas toimunud ettevõtmistes osalenu silmade läbi, kogemuste kaudu.
Keeruline on alustada, kuid sooviksin väga kõigile teatada oma tänulikkusest, sestap maadlen kirjatüki koostamise raskustegagi. Osalen
käsitööringi tegemistes. Meil on
suurte oskuste ja kogemustega juhendaja-õpetaja, kel pidevalt jagub
jagamiseks ikka midagi uut ja huvitavat. Suured tänud temale nähtud
vaeva eest.
Keskus ise on muutunud sel aastal paremaks, inimlikumaks. Juhatajana asus tööle väga heade organisaatorlike võimetega Valli Vaino, kelle käe all on toimunud hulgaliselt
muutusi paremusele. Lisandunud on
uusi tegevusi, teadetetahvlile on ilmunud huvitavat lugemist.
Paljud eakad kurdavad alusetult,
et meil vallas midagi ei tehtavat.
Olen selliseid eemalt vaatavaid kriitikuid kutsunud osalema keskuse
töös, selgitanud neile sealset elu-olu.
Kooskäimistel maandub stress, tekivad uued suhted, kaob üksindustunne, terviski tuleb kergemini tagasi.
Uute vallajuhtide eestvõtmisel
on tunduvalt tihenenud bussiliiklus,
sõit eakatele on tasuta. Vaja on vaid
teotahet, et üritustes osaleda.
Soovin
kõigile
eakatele
viimsilastele rahulikke jõule ja head
aasta lõppu! Suured tänud kõigile,
kes on eakate eest hoolitsenud. Tänud vallajuhtidele! Elu näib liikuvat
õiges suunas.
Kõigile head soovides,

Annika Remmel,

Viimsi Kooli kommunikatsioonijuht

Omaloominguliste
tantsude konkursi võitis
Camilla Katri Emilia Saar
Novembri lõpus Viimsi huvikeskuses
peetud Viimsi laste ja noorte omaloominguliste tantsude konkursi võitis
Viimsi Kooli 2. klassi õpilane Camilla
Katri Emilia Saar, kes vaatamata noorusele paistis silma hea tantsuoskuse
ja juba tärkava professionaalsusega.
Camilla esitas kaks oma tantsu:
«Hiphopi tüdruk» ning «Tahan saada
staariks», millest esimene pälvis žüriilt
kõrge hinnangu.
Teisele kohale tulid Emily Bruus,
Lilith ja Triin tantsuga «Kolm päikesekiirt», kolmandat kohta jagasid Just
Dance tantsuga «Mambo nr 5» ning
Candy Girls tantsuga «India vs Hiphop».
Vanemas vanusekategoorias said
esimese koha Gänksta Niggad tantsuga «Music makes me» ning teise koha
grupp London Bridge tantsuga «London Bridge». (VT)

Valla seenioride
nõukoja toimkonnad ootavad eakaid
vallaelanikke
vastuvõtule
alljärgnevalt:
• 18. jaanuaril kella
10-12 – sotsiaaltöö,
tervishoiu ja eakateabi toimkondade
liikmed.
• 25. jaanuaril kella
10-12 – teede ja
transpordi ning majandus- ja finantstoimkondade liikmed.
Seenioride nõukoja
liikmed soovivad kõigile rahulikke jõule ja
rõõmurohket aastavahetust!

Vainu Tuulik,

pensionär

Üleküpsenud puud ei suuda loodusjõududele vastu seista ning murduvad tormituulte käes kergesti, kijutades
seetõttu ohtu hoonetele, rajatistele ja inimestele.

Valikutest Viimsi metsade
majandamisel
Tiheda inimasustusega
Viimsi poolsaarel on metsal
inimese elukeskkonna kujundajana oluline roll. Seda
eesmärki silmas pidades on
poolsaare metsi aastakümneid väga vähe raiutud ja
uuendatud ning sestap domineerivad siin nüüd küpsed ja üleküpsenud puistud.
Hinnang senitehtule seda asjaolu enam
ei muuda. Mida aga annaks nende metsadega teha, et metsade olukord vähemalt tulevikus inimese ja keskkonna huvidele paremini vastaks? Milline võiks
või peaks see mets olema paarikümne
aasta pärast? Neile ja teistele küsimustele oli pühendatud 7. detsembril Viimsi huvikeskuses toimunud infopäev. Seal
räägitust, täpsemalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nägemusest
Viimsi metsade tuleviku kujundamisel
allpool juttu tulebki.
Liigiliselt valitsevad poolsaarel kuusikud. Kuusk on väga tormihell ning vastuvõtlik seen- ja putukkahjuritele. Ei saa
mööda vaadata tõsiasjast, et nagu iga

elusorganism, nii kasvavad, vananevad
ja surevad metsas ka puud.
Üleküpsenud mets, eriti kuusik, ei
suuda enam loodusjõududele vastu
seista. Tormid murravad puid esialgu
üksikult, hiljem tervete gruppidena.
Üraskite pidusöömaaegu jäävad meenutama jalal kuivanud puude grupid.
Selline mets on ohtlik hoonetele, rajatistele ja ka inimestele endile. Varem
või hiljem avastame, et on viimane
aeg need üleküpsenud metsad uuendada.
Enamus Viimsi riigimetsadest on
jätkuvalt kaitsemetsad. See tähendab,
et siin on metsa võimalik uuendada kas
turberaiega (järkjärgulise uuendusraiega) või väikeste lageraie lankidena.
Kuusikutes ei ole turberaie tormikahjustuste tõttu võimalik ja nii on neis ainsaks metsauuendamise võimaluseks väikesed lageraied. Arvestada tuleb ka seda, et metsa raie ja kokkuvedu oleksid
tehnoloogiliselt teostatavad.
Kui me jõuame aga eelmainitud tõdemuseni liiga hilja, ei pruugi väikesed
lageraielangid enam metsauuendamise
abinõuna piisavad olla. Viimsis see kohati juba nii ongi.
Metsa tuleviku kujundamine ei saa
seisneda ainult tormimurtud ja üraskite
söödud küttepuidu varumises – selline
riknenud puit ei anna niigi palju tulu, et
katta metsa uuendamise, hooldamise ja
parandamise kulud, rääkimata ülestöö-

tamisest. Metsa majandamine peab aga
olema säästlik.
Kinnisvaraarendus RMK tegevusalade hulka ei kuulu. Seetõttu ei ole vaja
karta, et RMK poolt lagedaks raiutud
lankidel algab vilgas ehitustegevus. RMK
eesmärk – anda igale metsaosale parim
väärtus – kehtib ka lagedaks raiutud aladel: neile istutatakse riigimetsas uued
puud ja luuakse nii tingimused uue metsapõlvkonna tekkeks.
RMK majandab oma valdusse antud
metsa nii, et tasakaalus oleksid keskkonnakaitseline, sotsiaalne ja majanduslik
metsakasutus. Seda kinnitavad FSC
(säästliku metsamajandamise) ja ISO
14001 sertifikaadid. Et lubatust ka kinni peetaks, jälgivad sertifikaatide väljaandjad oma audiitorite kaudu.
Viimsi poolsaare metsade majandamisel ei ole mõistlik teha valikuid hetketujudest lähtuvalt. Igaüks, kes sel teemal
sõna võtab, peaks astuma maanteelt kõrvale, tegema paarikilomeetrise matka ka
metsamassiivi sees ja mõtlema sellele,
mida ta näeb ning mida tulevikus näha
soovib. Ja selle juures peab arvestama
kõigi võimalike tagajärgedega, mida
meie tegevus või tegevusetus endaga
kaasa võib tuua.

Margus Emberg,

RMK Loode regiooni peametsaülem
(Loode regiooni koosseisu kuuluvad ka
Viimsi valla metsad)

VIIMSI
PENSIONÄRIDE
ÜHENDUSE
JUHATUS
TÄNAB
Viimsi
vallavalitsust,
kõiki koostööpartnereid ja
heatahtlikke
abistajaid ning
SOOVIB
uueks aastaks
uusi tegusaid
mõtteid ja
kordaminekuid.
Kõigile valla
eakaaslastele
SOOVIME
rahulikku meelt,
tugevat tervist
ning elurõõmu!

Viimsi Teataja

Detsember 2006

7

Õpetaja Jaan Lahe asus ametisse
18. novembril leidis Viimsi
Jaakobi kirikus aset ajalooline sündmus – ametisse
seati õpetaja Jaan Lahe,
kes on Viimsi Jaakobi koguduse esimene õpetaja.
Pidulikul ametisseseadmise jumalateenistusel jutlustas õpetaja Toomas Paul.
Õpetaja Lahet olid tulnud õnnitlema tema lähedased, Viimsi Jaakobi koguduse
juhatuse liikmed, EELK Usuteaduse Instituudi ja Paldiski Nikolai koguduse
esindajad.
Jaan Lahe on teoloogiamagister ja
kirjutab praegu doktoriväitekirja Tartu
Ülikooli usuteaduskonna juures, kuid
oma uurimistöö ja akadeemiliste kontaktide kaudu on ta tihedalt seotud Marburgi ülikooli ja Berliini Humboldti ülikooliga, kus töötab kaks tema kolmest
doktoritöö juhendajast. Oma teadustööde eest on ta saanud mitmeid auhindu,
sealhulgas Münsteri ülikoolilt.
Jaan Lahe on õpetanud Eesti Humanitaarinstituudis, Tartu Teoloogia Akadeemias ja Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris. Praegu õpetab ta
EELK Usuteaduse Instituudis võrdlevat
usundilugu ja Uue Testamendi aineid
ning on Usuteaduse Instituudi võrdleva
usuteaduse õppetooli hoidja kt. Jaan Lahe on Akadeemilise Teoloogia Seltsi,
Akadeemilise Usundiloo Seltsi ning Martin Lutheri Ühingu liige. Ta on kirjutanud raamatu «Gnoosis ja algkristlus», samuti teadusartikleid ja publitsistikat Eesti ajalehtedes.
Jaan Lahe on avaldanud ka tõlkeid
20. sajandi teoloogia võtmetekstidest,
kirjutanud eessõnu Johannes Esto Kirjastuse poolt avaldatud Uku Masingu tõlgetele ning teinud raadiosaateid. (VT)

Ametisseseadmise talituse viis läbi Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Andres Põder (keskel), teda assisteerisid praotskonna
praost Gustav Piir (paremal) ja õpetaja Toomas Paul. Vasakul seisab EELK peapiiskop Kuna Pajula.

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja läkitus advendiajaks ja jõuludeks
Ja Sõna sai lihaks ja elas
meie keskel, ja me nägime
Tema kirkust nagu Isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõtt.
Johannese evangeelium 1, 14

A

rmsad sõbrad! Armsad vennad ja
õed! Jaanipäeva kõrval on jõulud
meie rahva jaoks ilmselt kõige olulisem püha. Jõulud on küll eeskätt kirikupüha, mil me meenutame Lunastaja
sündi, kuid samal ajal on neil pühadel
ka sügav üldinimlik tähendus, sest jõulud kõnelevad meile armastusest.
Armastus on üldinimlik keel, mida
mõistavad kõik inimesed – nii usklikud
kui ka mitteusklikud. Ja see puudutab
inimesi sügavalt, sest kõik inimesed igatsevad armastuse järele, igatsevad mõistmise, helluse ja hoolivuse järele, kuid
peavad ikka ja jälle kogema pettumusi,
sest tõeline armastus on selles maailmas
raskesti leitav. On inimesi, kes otsivad seda kogu oma elu, kuid peavad elu lõpul
nukralt nentima nagu üks jaapani kirja-

Palju õnne

ERIKA MARDISOO
ANISIA SAVINA
ALMA KIRTSHALIA
KARL KASK
NADIIA VODOLAZOVA
SELMA-BENITA
MIHKLI
LINDA-HILDEGAATD
ORUNUK
ERIKA SAAR
POLINA ZAITSEVA
RAIMU PÜSSA
HELGI LAANEMAA
MEEDI TALISAAR
EVALD SILD

27.12
14.01
12.01
31.01
3.01

meie võõrandatust inimestest ja maailmast ja seeläbi vabastab ta meid eksistentsiaalsest ängistusest, mida meis tekitab võõrandatuse, üksinduse ja hüljatuse tunne. Ta vabastab meid kurbusest,
mida see meile toob ja annab meile võimaluse kogeda tõelist rõõmu.

J

õulud kõnelevad meile küll ka armastusest selle sõna kõige laiemas
mõttes, ent nad tuletavad meile
meelde, et viimselt ei ole kogu inimlik
armastus (olgu see siis armastus vanemate ja laste, mehe ja naise või sõprade
vahel), midagi muud, kui taevase rõõmu
ja valguse maailma peegeldus inimeste
südameis.
Igasugune tõeline ja siiras armastus
on pärit Jumalast, kes on kogu meie olemise sügavaim põhi ning igasuguse headuse ja armastuse algallikas. Jõulud tuletavad meile meelde, et Jumal armastab inimesi, et ta hoolib meist ja hoolib
ka nendest inimestest, kes on üksi ja õnnetud ning tunnevad puudust armastusest.
Jõulude ajal mõtleb kirik ka sellistele inimestele ja palvetab nende eest, et
nad võiksid saada õnnelikuks. Jõulude
rõõmusõnum ütleb, et igavene Jumal,

kogu universumi Looja, kes on seapool
aega ja ruumi, ei tahtnud jääda inimestele kaugeks. Ta tuli meie juurde, sisenes
meie aegruumi ja sündis inimeseks. Seda Jumala inimesekssündimist me jõuluõhtul meenutamegi.

E

i ole kerge uskuda, et Jumal, keda
keegi ei ole näinud ja kes troonib
teiselpool mõõtmatut kosmilist
ruumi, võiks saada inimeseks. Juba vana- ja keskaja usuteadlastel oli raske seletada, kuidas võis see sündida ja tänapäeva inimene võib öelda, et lugu Jumala inimeseks saamisest on vaid vana
müüt, mida ei ole võimalik tõsiselt võtta.
Jah, ei ole tõesti kerge uskuda, et Jumal meist hoolib, et tohutu maailmaruumi Loojale läheb korda meie väike planeet koos selle elanikega. Aga jõulude
rõõmusõnum ütleb, et Jumal on tõesti
inimeseks sündinud, et ta on kõrvaldanud müüri enda ja inimeste vahelt ja et
meilgi on võimalik seda uskuda – vaatamata sellele, et me näeme enda ümber
palju hoolimatust, kurjust ja vihkamist.
See kipub sageli varjutama kõike head,
mis on meie ümber, aga jõulude rõõmusõnum ütleb, et armastav Jumal on meie

keskel ka siis, kui me seda ei märka – nii
nagu päike on olemas ka siis, kui teda
varjavad meie eest pilved.
Päike ei jää igavesti pilvede taha, varem või hiljem tungivad tema kiired
meieni ja siis muutub valgeks ka meie
kõige hallim ja sombusem päev ja pimedam öö. Jumal saatis siia maailma oma
Poja, mis on sõnum sellest, et Ta ei ole
meid hüljanud, et Ta ei ole jätnud meid
maha, vaid et Ta tegeleb meiega, tegeleb meist igaühega, sest tal on meie kõigiga mingi kavatsus, mingi plaan. Ja kuna Jumal on hea, siis ei saa Tema kavatsus meiega olla halb.
Advendiaja ja jõulude rõõmusõnum
ütleb meile seega, et meil on lootust ja
on seda isegi sellistel hetkedel, kui meil
inimlikult võttes on vähe lootust või ei
näi seda üldsegi olevat. Soovin teile advendiajaks ja eelseisvateks jõulupühadeks, et Kristuse valgus jõuaks teie kõigi kodudesse ja südametesse ning tooks
teile rõõmu – rõõmu, mida üksnes Jumal tahab ja saab meile anda, kui me
oma südamed talle avame.
Õnnistatud advendi- ja jõuluaega teile kõigile!

Jaan Lahe,

teie õpetaja

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID SEISUGA 14.12.2006
80
93
90
90
80

6.01 80
10.01
12.01
26.01
2.01
18.01
18.01
25.01

nik: «Elu saab läbi ja armastust ei ole olnudki.» Ilmselt ei ole midagi kurvemat
teadmisest, et su elu on möödunud mõttetuna.
Miks me vajame armastust ja januneme selle järgi? Küllap seepärast, et me
vajame turvalisuse ja kaitstuse tunnet
ning rõõmu, mida üksnes armastus saab
meile pakkuda. Inimene tunneb ennast
sageli üksikuna, ta tajub barjääri enda ja
maailma, enda ja teiste inimeste vahel.
Armastus kõrvaldab sellised barjäärid, ta
aitab meil saada üle olukorrast, mida
paljud filosoofid on nimetanud «võõrandatuse seisundiks» ning loob nõnda harmoonilise ühenduse inimese ja tema
«mina» vahel, aga samuti inimese ja tema kaasinimeste, inimese ja universumi
vahele.
Armastuse kaudu kogeme me oma
kokkukuuluvust üksteisega ja tajume, et
oleme osa suurest olemistervikust, mis
kätkeb endas imet ja saladust. Armastus
aitab meil pisutki kergitada loori selle saladuse eest ja mõista olemise suurt müsteeriumi. Selles mõttes on õigus Erich
Frommil, kui ta ütleb, et armastus on
vastus inimeksistentsi keerdküsimustele.
Eeskätt aitab armastus meil ületada

80
80
80
75
75
75
75

AITA KALJUSTE
26.01 75
LEIDA RAAV
30.01 75
EINO SÜTT
6.01 70
HELGI FELDSCHMIDT 30.01 70
ANTS KOLK
1.01 65
EINAT SAVISAAR
3.01 65
MILVI KIVIKANGUR
4.01 65
REIN SARNET
7.01 65
PEETER MAIDE
10.01 65
AAVO MAASING
14.01 65
AULIS JUHANI PETÄJA 17.01 65
AARE JÜRGENSON
18.01 65
MILVI ALVERE
29.01 65
KAIU SIKK
29.01 65

• Anu Adra-Entsikul ja Einar Entsikul sündis 25. oktoobril poeg GEORG
• Tatjana ja Olavi Grünvaldil sündis 30. oktoobril tütar ANNA
• Margit ja Marek Pilleril sündis 4. novembril poeg GEORG HENRY
• Heleri Lõhmusel ja Tarvo Tomingasel sündis 6. novembril tütar LOORE
• Küllike Vaheril ja Imre Truul sündis 7. novembril tütar NAUMI LIISA
• Olesja Klepikoval ja Henrik Põderil sündis 13. novembril tütar LILIAN ELIISE
• Ülle Smolinal ja Marek Heerol sündis 13. novembril tütar PAULIINE
• Ele Saarelehel ja Meiko Leiburil sündis 16. novembril poeg STEFAN
• Jekaterina Baklinal ja Seppo Tanielil sündis 17. novembril poeg KRISTJAN
• Margit Mägil ja Priit Pukil sündis 21. novembril poeg AARON
• Kristiina ja Rivo Randmäel sündis 22. novembril poeg RASMUS
• Eeva ja Erki Tiivasel sündis 23. novembril tütar EMMA
• Tiina Treil ja Toomas Pussel sündis 29. novembril poeg MARTEN
• Mai ja Kaarel Grepil sündis 1. detsembril poeg MIKK MIKAEL
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Koduloomuuseumis avati
sugupuude näitus

VALLA
KULTUURIKALENDER
JAANUAR 2007

2. detsembril avati Viimsi
Koduloomuuseumis pidulikult sugupuude näitus, mis
sündis Viimsi Muuseumide,
Viimsi Kultuuriloo Seltsi ja
Eesti Genealoogia Seltsi
koostöös. Avamisele järgnenud koosolekul said koduloohuvilised põhjaliku
ülevaate sellest, millest tuleks suguvõsade uurimisel
alustada.
Enne 20. sajandit oli Eestis suguvõsauurimine peamiselt baltisaksa aadliperekondade ja kirikutegelaste huviorbiidis.
Eestlased alustasid sellega 20. sajandi algusaastatel ning tegelevad laialdaselt tänapäevani.
Uutel huvilistel tekib kohe küsimus –
millest alustada? Vastus on lihtne – alustada tuleb oma teadmistest. Küsitleda lähemaid sugulasi, uurida, mida teavad nemad teie esivanematest. Ehk on keegi enne teid sugupuud koostanud? Kui jah,
siis saate varemtehtu põhjal kergema
vaevaga uurimistöös edasi minna.
Järgmisena tuleks jõuda otsusele,
millise esivanema sugupuud hakata kõigepealt koostama, kas uurida isa- või
emaliini. Võib-olla hakata uurima hoopis vanaema suguvõsa? Kogenud uurijate soovitus on selline – alustage sellest
esivanemast, kelle järglaste kohta on teil
võimalik saada kõige rohkem andmeid.
Kui kodus ja sugulaste juures on eeltöö tehtud, siis võib juba minna arhiividesse uusi andmeid hankima. Arhiivides
on ühed esmased suguvõsauurimise allikad kirikuraamatud. Vanasti pidasid
sündide, abiellumiste ja surmade üle arvestust kirikuõpetajad. Enne kirikuraamatute juurde minemist peab teadma,
millise kiriku hingekirjas otsitav inimene oli.

Koduloo-uurijate ringi esimees Jaan Tagaväli selgitab huvilistele sugupuude koostamise alustõdesid.
Kuna talurahvas oli sajandeid tihedalt seotud mõisatega, siis võib huvipakkuvaid andmeid leida ka mõisate ajaloolistest dokumentidest. Alates 1782. aastast tehti Eestis nn hingeloendusi, kus
mõisate, külade ja talude kaupa pandi
kirja kõik inimesed. Hingeloendusi korraldati 1858. aastani. Hiljem tulid juba
rahvaloendused.
Kuidas kogutud andmeid talletada
ning sugupuid välja joonistada? Siin

ADVENDIKÕNE

3. detsembril Viimsi vabaõhumuuseumis
Armas vallarahvas, kallid külalised!
Mul on hea meel teid tervitada ja üheskoos
tähistada advendiaja algust. Rõõm on tõdeda, et juba neljandat aastat koguneme siia
mere äärde – vaatamata sellele, kas õues on
pakane või sajab vihma. See on ühtekuulu-

mingeid kindlaid reegleid pole, kogemustega kujuneb igaühel välja oma süsteem andmete säilitamiseks ja esitamiseks.
Suguvõsauurimisega võib tegeleda
aastaid, kuid esialgsed skeemid saab
kokku panna mõne päevaga. Selle käigus tekivad igal uurijal oma võtted ja
meetodid, mis võivad teistest erineda.
Siinjuures on kõige tähtsam, et suguvõsauurimine oleks inimesele huvitav te-

vustunne. mis meid seob. Hoiame jätkuvalt
seda traditsiooni elavana.
Advendiaeg on veidi ärev, ootusrikas ja
ühtlasi ka rõõmus aeg, mil jõulud astuvad
sammhaaval lähemale. Kuid see on ka õige
hetk möödunust kokkuvõtteid teha ning sügavamalt mõtiskleda elu väärtuste üle, samuti ühiste saavutuste üle. Meil on Viimsis
kaks muuseumi – vabaõhumuuseum ja koduloomuuseum –, mis vajavad ülesehitamist. Kultuur ei püsi sellesse investeerima-

gevus ning et tulemus teda ennast rahuldaks.
Koduloohuviliste järgmine kogunemine on 6. jaanuaril kell 11 Viimsi Koduloomuuseumis Pringi külas, Nurme
tee 3. Teemaks on Jõelähtme kirik ja kogudus läbi sajandite.

Jaan Tagaväli,

koduloo-uurijate ringi esimees

ta, kuid vallarahva rahulolu ja intelligentne
tagasiside on samuti investeering valla heaks
käekäiguks. Sellel aastal sai rehielamu uue
rookatuse.
Täna süütame esimese advendiküünla,
tundkem rõõmu süüdatud valgusest, mis
meid ühiseks pereks liidab. Toogu see meie
kodudesse rahu, rõõmu ja head tahet! Vallaellu sisukat ja üksmeelset tegutsemist.
ENNA SIRKEL,
Viimsi Muuseumid direktor

VANA AASTA LÄHEB JUBA,
UUS ON ALUSTAMAS TEED.
UUEL AASTAL UUED RÕÕMUD KÕIK NAD OOTAVAD SIND EES!
Rahulikke jõule ja aktiivset
kultuurielu uuel aastal!
Soovib oma liikmetele,
koostööpartneritele ja
kogu valla rahvale

MTÜ Viimsi Huvikeskus

5. jaanuar kell 19
Muusikali «Snoopy» etendus
Viimsi huvikeskuses
6. jaanuar kell 11
Kultuuriloo Seltsi koduloolaste
ring,teema: «Jõelähtme kirik ja kihelkond läbi sajandite»
Viimsi Koduloomuuseumis
7. jaanuar
Raamatunäitus Oskar Luts 120
Viimsi raamatukogus
7. jaanuar kell 11.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
7. jaanuar kell 14.30
Viimsi poolsaare koguduste oikumeeniline jumalateenistus
EELK Randvere kirikus.
Esineb Viimsi Püha Jaakobi koguduse kammerkoor
10. jaanuar
Raamatunäitus Henno Käo 65
Viimsi raamatukogus
11. jaanuar
Raamatunäitus Villem Gross 85
Viimsi raamatukogus
14. jaanuar kell 11.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
14. jaanuar kell 12
Viimsi lahtised karikavõistlused
ergomeetrisõudmises
Viimsi spordihallis
17. jaanuar kell11
Sõpruskohtumine lauatennises – Tallinna veteranid ja Viimsi päevakeskuse tennisistid
Viimsi päevakeskuse saalis
19. jaanuar kell 19
Muusikali «Snoopy» etendus
Viimsi huvikeskuses
19. jaanuar kell 15
Kontsert Rannapere pansionaadis
Viimsi päevakeskuse saalis
Esinevad Therese Raide ja Aleksandra Järve
19. jaanuar
Raamatunäitus Paul-Eerik Rummo
65 Viimsi raamatukogus
20. jaanuar kell 15
Barokkmuusika kontsert
Viimsi Koduloomuuseumis
Esineb vanamuusika ansambel «Tallinn Baroque»
21. jaanuar kell 11.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
22. jaanuar kell 13
Fotokonkursi «Märka vanurit» võitjate tööde näituse avamine
Viimsi päevakeskuses
28. jaanuar kell 11.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Info Marje Plaan, Viimsi valla kultuuritöö koordinaator, tel 6066 866,
e-post: marje@viimsivv.ee

Viimsi Teataja
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UUDISED
Viimsi võrkpallinaised
olid sügisturniiril
võidukad
Viimsi võrkpallinaiskond koosseisus
Triin Väljaots, Annika Noorkõiv, Piret
Prangel, Reet Sepp, Ülle Olli, Kadri
Vakmann, Anna-Liisa Toom ja Annabell Kuld oli võidukas Viimsi spordihallis 25. novembril peetud 9. sügisturniiril.
Teiseks jäi Falck, kolmandaks Elioni Spordiklubi, neljas koht läks Rewaltese Spordiklubi naiskonnale ja viimaseks jäi Keila Võrkpalliklubi.
Meeskondadest võttis võidu
Rewaltese meeskond, jättes endast tahapoole Aruküla, Saue, Elioni ja
Viimsi meeskonnad.

Valla meistriks korvpallis
tuli BC Haabneeme
Valla meistrivõistlused korvpallis peeti 25. novembril Viimsi Kooli saalis
kuue meeskonna osavõtul.
Esimese alagrupi võitis täiseduga
Korvpalliklubi (KK) Viimsi BC Haabneeme ees. Teises alagrupis said kõik
meeskonnad ühe võidu ning parima
korvide vahega tuli esimeseks So Soja, kellele järgnes eelmise aasta meister Viimsi Veteranid.
Turniiri teist poolt alustati 5.-6.
koha mänguga, kus Viimre edestas
Viimsi Kooli võistkonda 56:53. Esimeses poolfinaalis alistas BC Haabneeme tasavägises mängus So Soja
64:59. Teises poolfinaalis läksid vastamisi eelmise aasta finalistid KK Viimsi ja Viimsi Veteranid, seekord jäi
peale noorus ja kiirus 54:35. Pronksikohtumises alistas So Soja väsinud veteranid 51:49. Finaalis kohtusid seekord KK Viimsi ja BC Haabneeme.
KK Viimsi võistkond koosnes suuremalt jaolt 7.-9. klassi poistest, kellel kohati oli väga raske endast suuremate ja kogenenumate meeste vastu
võidelda.
Mängu võitis ja Viimsi valla
meistriks tuli BC Haabneeme võistkond ühepunktilise eduga 39:38.
Meistermeeskonnas mängisid Raldi
Vellau, Andri Väljaots, Andrus Väljaots, Kristjan Urm, Martin Ervin,
Kaspar Kägu, Erki Biene, Timo
Heering, Aimar Kubber, Raivo Lindsaar ja Ivo Kallasmaa.

Viimsi korvpallipoisid võitsid
Nike Cupi Harjumaa turniiri
K
ehra spordihoones sai hoo sisse
Eesti koolispordiliidu (EKSL) korraldatav korvpalli võistlussari Nike
Cup, kus osalevad kuni 7. klasside õpilastest koosnevad koolide võistkonnad
üle Eesti.
Harjumaa piirkonna turniiril saavutas Viimsi Kooli võistkond esimese koha.
Teiseks tuli Saku gümnaasium ja kolmandaks Tabasalu ühisgümnaasiumi teine võistkond.
Nike Cupi eripäraks on selle reeglid.
Mängitakse 2x10 minutit ning poolaegade alguses on võistkonnal võimalik
korvpallielementidest koosnevatel teatevõistlustel teenitud punktidega skoori
parandada. Samuti kehtib reegel, et kui
mängu korvide vahe on suurem kui 30
punkti, siis mäng lõpetatakse kui «ilmse
ülekaaluga võit».
Päeva esimeses mängus kohtusime
Kehra keskkooli võistkonnaga. Mäng
lõppes esimese poolaja keskel tulemusega 39:8. Teises alagrupimängus kohtusime Saku gümnaasiumiga. Oli teada, et
ka Saku võistkonna puhul on tegemist
korvpallitrenni poistega ning kerget võitu ei olnud loota. Mängu esimene pool
kulges tasavägiselt, teise poolaja alguses
tegime tugeva vahespurdi ning võitsime
mängu 68:36. Head visketabavust näitas Hans Robert Nimmerfeldt, kelle arvele kogunes sells mängus 25 punkti.
Alagrupi võiduga tagasime endale
hea asetuse kohamängudeks. Veerandja poolfinaalis olid vastasteks Kose gümnaasium ja Keila gümnaasium. Mõle-

Võrkpalli naiskond Viimsi
VK Milstrand/EBS tõi karikavõidu koju
10. detsembril Tartus A.LeCoq spordimajas Eesti naiste 2006 karikavõistluste
finaalis toimunud TLÜ/Cartini ja Viimsi
VK Milstrand/EBS kohtumises tõid
viimsilased karika koju.
Milstrand mängis võidujanuliselt ja
jõuliselt ning võitis mängu 3:0 (25:11,
25:17, 25:13).

Teet Tiisvelt,

Korvpalliklubi Viimsi

Mitmereketiturniiri
üldvõitjaks tuli Eve Pilt
9. detsembril toimus Viimsi spordihallis kolmas Viimsi mitmereketiturniir, mille üldvõitjaks tuli Eve Pilt.
Kokku seitse naist mängisid mõlemal alal omavahel läbi. Turniiri üldvõitjaks tuli Eve Pilt, teiseks jäi Maire Tuul ning kolmandaks Reet Varik.
Neidude parim Helen Rosme platseerus üldarvestuses neljandaks, tema
eakaaslane Maria Vinogradova jäi 6.
kohale. Helen võitis ka parima noore
lauatennisemängija ja sulgpalluri väikese karika. Sulgpallis oli seenioride
parim Eve Pilt, lauatennises võitis
eriauhinna Reet Varik.
14 meest, sealhulgas kaks seeniori, asusid mängima kolmes alagrupis.
Põhiklassi võitjaks tuli üldkokkuvõttes Toomas Vallikivi, kes pälvis ka parima sulgpalluri auhinna. Teiseks tuli
Kaido Kaabel ja kolmandaks Teet
Tammiste. Meeste parim lauatennises
oli Kristjan Kant, kes platseerus üldkokkuvõttes 4. kohale.
Parim seenior oli Viktor Palmet,
kes sai kaasa ka parima lauatennisisti
ja sulgpalluri eriauhinna. Paremuselt
teine seenior oli Rein Ranne. Kuigi
kolm vanuse poolest veel noorteklassi
kuuluma pidanud noormeest eelistasid
mõõtu võtta täismeestega ja jäid üldkokkuvõttes tahapoole, sai siiski ka
nendele välja antud eriauhinnad.Parim
noor sulgpallur ja lauatennisist oli sellel võistlusel Mattis Kirsipuu.

Viimsi VK Milstrand/EBS naiskonnas mängisid (esireas vasakult) Anna-Kristina Nosko, Natalja Bratuhhina, Kadri Puri, Tatjana Savina, Polina Bratuhhina, Keiu Põlluveer ning (teises reas seisavad)
Krista Vahter, Mari-Liis Graumann,
Katrin Ottis, Oksana Bosjanok,
Darja Kuzmitsova, Triin Meier ja
võistkonna treener Keete Puri.

Võistkonda kuulusid Hans Robert Nimmerfeldt, Aleks Aasma, Kristjan
Nõmmiks, Marten Randma, Ekke Sakkov, Jaak Ennuste, Tanel Pappel,
Georg Oskar Narusk, Sander Villau, Hannes Lember ja Roland Saks;
treener Teet Tiisvelt.
mast mängust võtsime kiired võidud,
vastavalt 61:21 ja 52:18.
Finaalis tuli vastaseks jällegi Saku,
seekord tegime esimesel poolajal kohe
vahe sisse ning mäng kulges rahulikult
lõpuni 20-25-punktilise vahega, lõppseisuks jäi tabloole 56:29. Turniiri võiduga tagasime endale koha kaheksa tugevama kooli hulgas. Järgmise aasta kevadel toimub juba poolfinaalturniir, kus tuleb välja võidelda koht mais toimuvale
finaalturniirile.

Mängude vahepeal toimus ka osavaima korvpalluri konkurss, kus parimad
selgitati viies harjutuses. Iga harjutuse
võitja pääses kevadel Saku suurhallis toimuvale finaalvõistlusele. Meie poistest
esinesid kõige paremini ja jäid napilt finaali ukse taha Aleks Aasma (suur 8 – II
koht), Tanel Pappel (slaalom – II koht),
Marten Randma (tuld – II koht) ja Ekke
Sakkov (tuld – II koht)

Teet Tiisvelt,

KK Viimsi

7. jaanuar
14. jaanuar kl 12
20.-21. jaanuar
7. jaanuar
14. jaanuar kl 12
20.-21. jaanuar

Üritus

UUDISED
Spordiaasta kokkuvõte
Juba teist aastakümmet on Viimsi
vallas tunnustatud omakandi paremaid
sportlasi. Selle aasta tublimaid peeti
meeles 7. detsembril hotell Athena pubis. Koosviibimisele kutsutud treenerid ja klubide esindajad said oma rõõmud-mured ära rääkida sportlaste autasustamisele eelnenud ümarlauas.
Aina paremate tulemustega said
kiidelda pea kõik kohalviibinud treenerid. Murelapseks on aga jalgpallurite
treeningtingimused, sest korralikke
jalgpalliväljakuid meie vallas veel pole.
Autasustamise juhatasid sisse vallavanem Urmas Arumäe ning abivallavanem Endel Lepik. Mõnusa meeleolu
lõi külalisesineja Rauno Pehka oma
kahemeheansambliga.
Vallavanema käepigistuse ja õnnesoovid said maailmameistrivõistlustelt
Melges 24-klassis amatööridest esikoha saanud purjetajad Maiki Saaring,
Toomas Tõniste ja Marko Lilienthal.
Samuti maailmameistrivõistlustelt
ning Euroopa meistrivõistlustelt Zoom
8 klassis poiste arvestuses 6. kohaga
naasnud Sten-Mark Bachmann, Euroopa meistrid rulliluuisutamises spordiklubist Rullest ja palju teisi tublisid
ning teenekaid purjetajaid,
purilaudureid, kergejõustiklasi, jalgrattureid, karatekasid, käsipallureid,
ujujaid ning tehnikasportlasi. Tubli töö
eest tänati treenereid. Sportlikuma pere auhinna sai Pinnoneni pere.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Viimsi
sportlaste auhinnakogu oli sel aastal
taas muljetavaldav.

Tiia Tamm

Viimsi noortel ujujatel
on head tulemused

M

TÜ Spa Viimsi Tervise ujumisklubi sügis-talvine võistlushooaeg hakkab ühele poole
saama, meie ujujad on selle jooksul
saavutanud häid tulemusi mitmetelt
vabariiklikelt võistlustelt
Tublisid noorujujaid sirgub meil
igas vanuseklassis. Noorimate ujujatega, kuni kümneaastaste vanuserühmas, pääsesime võistlema oma võistlussarja «Meie pardikesed». Esimeses
etapis Rocca al Mare kooli ujulas tulid
karikavõitjatena veest välja kaheksaaastane Kristjan Narusk ja kümneaastane Mikk Laanes. Järgmine võistlus
toob osavõtjad jaanuaris Viimsi kooli
ujulasse.
Vabariigi noortesarja etappidel kuni 15-aastaste noorujujate seas on kõige rohkem medalivõite Sander Partsul,
kes on meie ujumisklubi selle aasta parim ujuja. Võisteldes äsja Eesti noorte
lühiradade meistrivõistlustel aasta vanematega, ujus Sander end esikümnesse pea igal kuuel võistlusalal 50st kuni 800 meetrini, ja seda alati suurepäraste isiklike rekorditega!
Esimest korda noortesarja võistlema tulnud noorima vanuseklassi kümneaastane Mirjam Kim Rääbis jõudis
kohe pronksile. Tublid olid veel Grete

Liblikman, Gertrud Kask, Viktoria
Plemakova, Irma Põder, Lauri Visnapuu ja paljud teised.
Novembrikuu lõpus käis klubi ujujatepere preemiareisil suure bussitäiega võistlemas ja lõbutsemas Tartus Aura veekeskuses.
Uuel aastal jätkame treeninguid
veelgi suurema innuga ja plaanime
veelgi paremaid kordaminekuid. Kutsume klubisse juurde uusi ujumisspordi huvilisi igas vanuses, eriti üle
tee uuest koolimajast I-III klassi lapsi,
kes nüüd saavad ujumise algõpetust
koolitundides oma kooli ujulas. Jaanuaris jätkame detsembris alustatud
viie-kuueaastaste laste veega sinasõbraks saamist vabaajakeskuse lastevannis. Saame kooliminekuks juba ujumise selgeks ja meie klubi liikmeks!
Kutsume ka Viimsi vallas elavaid
endisi võistlusujujaid meie klubi liikmeks, et ühiselt
minna ka
masterujumise võistlustele kodus ja
võõrsil.
Kõigile ujumishuvilistele igas vanuses häid jõule ja head ujumisaastat
2007 soovides Enn Lepik, MTÜ Spa
Viimsi Tervis vanemtreener endine
Eesti rekordiomanik 100 m rinnuliujumises.

JAANUARI SPORDIÜRITUSED
Kuupäev
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Koht

Korraldaja
Harjumaa Spordiliit
Harjumaa noorte meistrivõistlused SISEKERGEJÕUSTIKUS Tallinna spordihallis:
www.harjusport.ee
Viimsi lahtised karikavõistlused ERGOMEETRISÕUDMISES
Spordiselts
Viimsi spordihallis
Info tel 56 461 195, Rein Raspel
Marathon
Eesti valdade XV talimängude ALAGRUPIVÕISTLUSED
Eesti Maaspordiliit
korvpallis, males, kabes, lauatennises.
Jõud (www.joud.ee)
Info tel 60 90 980, 51 965 243, Tiia Tamm
Harjumaa Spordiliit
Harjumaa noorte meistrivõistlused SISEKERGEJÕUSTIKUS Tallinna spordihallis
www.harjusport.ee
Viimsi lahtised karikavõistlused ERGOMEETRISÕUDMISES
Spordiselts
Viimsi spordihallis
info tel 56 461 195, Rein Raspel
Marathon
Eesti valdade XV talimängude ALAGRUPIVÕISTLUSED
Eesti Maaspordiliit
korvpallis, males, kabes, lauatennises. Info tel 60 90 980, 51
Jõud (www.joud.ee)
965 243, Tiia Tamm

Spordiklubi RullestViimsi rulluisutajate treener Piret Rink.

Maletajaid saatis edu
Harjumaa meistrivõistlustel võistkondlikus males jätkus viimsilaste edu ka
pärast individuaalseid meistrivõistlusi.
Tallinna Malemajja kogunes 18. novembril kaheksa võistkonda, neist kaks
Viimsist. Ülekaaluka võidu saanud
Viimsi I võistkond mängis koosseisus
Ain-Valdo Müütnik, Jüri Kuusik, Kalev Tõnts ja Kristiina Ehala. Teiseks jäi
Saku Maleklubi ja kolmandaks Paldiski Maleklubi. Meie teine võistkond
koosseisus Elmar Talisaar, Dimitri
Seisler, Allan Onton ja Danielle Luks
sai 6. koha. Esikohavõitjad tõid koju
suursuguse vaskse taldriku, mille 16
aastat tagasi pani mängu Saku Maleklubi teenekas juht Hans Tomson.
Kolm esimest aastat võitis Saku Maleklubi selle endale,siis võttis Viimsi
Maleklubi selle kaheks aastaks oma
hoole alla, 1996. aastast oli see aga
Maardu Maleklubi käes. Nüüd võib
seda kaunist rändauhinda näha Viimsis, spordihalli auhinnavitriinis.

Hõbe koroonamängus
Koroonamängu meistrivõistlustel said
meie vallast hõbedased medalid naispaarismängus Kai Mererand ja MariLiis Muulmann. Mõlemad mängijad
kuuluvad koroonamänguklubisse Tirts.

KÕIKIDELE VALLA SPORTLASTELE,TREENERITELE JA HARRASTAJATELE KAUNIST JÕULUAEGA NING ÕNNE JA EDU UUEL AASTAL!

10 Viimsi Teataja

VIIMSI VALLAVOLIKOGU
19.12.2006 ISTUNGI
ÕIGUSAKTID
19.12.2006 ISTUNGI OTSUSED
nr 108 Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine ning täiendava valitsuse liikme kinnitamine
nr 109 Viimsi Valla Aukodaniku nimetuse andmine: Kaljo Alaküla
nr 110 Detailplaneeringu algatamine ja
lähteülesande kinnitamine: Pärnamäe külas, maaüksustel Järsaku
ja Vainu
nr 111 Detailplaneeringu algatamine ja
lähteülesande kinnitamine: Prangli saarel, Kelnase külas, maaüksusel Laululahe
nr 112 Detailplaneeringu algatamine ja
lähteülesande kinnitamine: Randvere külas, maaüksusel Tamme 3
nr 113 Detailplaneeringu algatamine ja
lähteülesande kinnitamine: Lubja
küla, Aiandi tee, perspektiivse peatänava, Kaare tee, Paenurme tee
25, maaüksuste Kangru II, Paenurme I ja olemasoleva tööstusmaa vaheline ala
nr 114 Detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avalikule väljapanekule suunamine: Leppneeme küla, maaüksused Miku V, Koltse III ja Põldmäe
III
nr 115 Detailplaneeringu kehtestamine:
Viimsi vallas, Haabneeme alevikus, maaüksusel Lubja I
nr 116 Männikäbi tee maaüksuste omandamine
nr 117 Transpordimaa omandamine
nr 118 Veere VIII kinnistu omandamine
nr 119 Eluruumi tasuta kasutada andmine
19. detsember 2006 nr 108
Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine ning täiendava valitsuse liikme
kinnitamine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punktist 17,
§ 45 lõikest 5 ja § 50 lõike 1 punktist 6,
«Avaliku teenistuse seaduse» § 132 lõigetest 1 ja 2 ning Viimsi Vallavolikogu
13.12.2005.a määrusega nr 38 kehtestatud ja 09.05.2006.a määrusega nr 17 muudetud «Viimsi valla põhimääruse» § 18
lõike 1 punktist 17 ja § 30 lõike 2 punktist 2, arvestades vallavanema ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Vabastada Toivo Kratt Viimsi Vallavalitsuse valitsuse liikme kohustustest ja
teenistusest abivallavanema ametikohalt alates 31.12.2006.a.
2. Kinnitada Viimsi Vallavalitsuse liikmeks (abivallavanem) Jan Trei alates
01.01.2007.a.
3. Vallavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele ning avaldada Viimsi valla veebilehel ja ajalehes Viimsi Teataja.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. 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

Detsember 2006

19. detsember 2006 nr 109
Viimsi Valla Aukodaniku nimetuse andmine: Kaljo Alaküla
Kaljo Alaküla on kirjutanud mitmeid raamatuid, sealhulgas Viimsi ajalugu kajastavaid teoseid. Viimsi ajaloo kohta on kirjalikke allikaid kahetsusväärselt vähe,
mistõttu on K.Alaküla poolt Viimsi ajaloo kajastamine väga tänuväärne. Lisaks
on K.Alaküla andnud oma suure panuse
Viimsi arengus.
Arvestades eeltoodut ja võttes aluseks
«Viimsi valla põhimääruse» § 14 lg 1 ja
2 ja Viimsi Vallavolikogu 10. jaanuari
2006.a määrusega nr 2 kinnitatud «Viimsi valla aukodaniku statuudi» punkti 2
alusel ning arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu:
otsustab:
1. Anda KALJO ALAKÜLA’le (isikukood xxxxxxxxxxx) Viimsi Valla Aukodaniku nimetus.
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 korralduse
teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
19. detsember 2006 nr 110
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Pärnamäe külas,
maaüksustel Järsaku ja Vainu
«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 ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Pärnamäe külas, maaüksustel Järsaku ja Vainu, tingimuste väljaselgitamiseks üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks tootmismaast ärimaaks ja ehitusõiguse määramiseks ärihoonele, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne
nr. 196.
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

19. detsember 2006 nr 111
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Prangli saarel,
Kelnase külas, maaüksusel Laululahe
«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 ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Prangli saarel, Kelnase külas, maaüksusel Laululahe, tingimuste väljaselgitamiseks üldplaneeringujärgse
maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks
maatulundusmaast elamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ehitamiseks, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne
nr. 112.
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
19. detsember 2006 nr 112
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Randvere külas, maaüksusel Tamme 3
«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, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Randvere külas, maaüksusel Tamme 3, tingimuste väljaselgitamiseks
üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast väikeelamutemaaks ja ehitusõiguse määramiseks kuni nelja üksikelamu ehitamiseks, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne
nr. 167.
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 hil-

jemalt 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
19. detsember 2006 nr 113
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Lubja küla,
Aiandi tee, perspektiivse peatänava,
Kaare tee, Paenurme tee 25, maaüksuste Kangru II, Paenurme I ja olemasoleva tööstusmaa vaheline ala
«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,
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti ja asjaolu, et Lubja küla veepuhastusjaamale on vajalik lahendada juurdepääsuteed ja tehnilised kommunikatsioonid,
Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Lubja külas Aiandi tee, perspektiivse peatänava, Kaare tee, Paenurme tee
25, maaüksuste Kangru II, Paenurme I
ja olemasoleva tööstusmaa vahelisel
alal tingimuste väljaselgitamiseks väikeelamukvartali planeerimiseks vastavalt Viimsi Vallavolikogu 27.06.2006
otsusega nr. 70 heaks kiidetud Lubja
küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu lahendusele, tehnilise infrastruktuuri lahendamise eesmärgil kavandatavale veepuhastusjaamale, vastavalt
käesolevale otsusele lisatud skeemile.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne
nr. 215.
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
19. detsember 2006 nr 114
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine: Leppneeme küla, maaüksused Miku V,
Koltse III ja Põldmäe III
«Planeerimisseaduse» § 18 lg 1, Viimsi
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Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr
19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 4 alusel, arvestades järelevalve käigus Harju Maavalitsuse 03.11.2006
kirjas nr. 2.1-13/5511 tehtud ettepanekuid,
samuti arvestades Vallavolikogu maa- ja
planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Viimsi Vallavalitsuse
29.04.2005 korraldusega nr 244 algatatud Viimsi vallas Leppneeme külas,
maaüksuste Miku V, Koltse III ja Põldmäe III detailplaneering.
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
19. detsember 2006 nr 115
Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas, Haabneeme alevikus, maaüksusel Lubja I
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 33, «Planeerimisseaduse» § 24 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19
kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse»
§ 2 p 7, arvestades asjaoluga, et maavanem on järelevalve käigus nõustunud muudatustega üldplaneeringus ning arvestades
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni seisukohta, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu
14.10.2003. a otsusega nr 101 algatatud Viimsi vallas, Haabneeme alevikus
(varasemalt Lubja külas) asuva maaüksuse Lubja I detailplaneering.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
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 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.

19.12.2006
ISTUNGI MÄÄRUSED
19. detsember 2006 nr 44
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad
teeninduspiirkondade kinnitamine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 2, §
22 lõike 1 punkti 37 ning «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 15 lõike 1 alusel.
§ 1. Kinnitada Munitsipaallasteasutuse
Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonnad alljärgnevalt:
1) Piilupesa Lasteaed - Haabneeme alevik, Viimsi alevik, Miiduranna küla,
Lubja küla, Pringi küla, Rohuneeme
küla;

2) Pargi Lasteaed - Viimsi alevik, Haabneeme alevik, Miiduranna küla, Pärnamäe küla, Metsakasti küla, Äigrumäe
küla, Laiaküla küla;
3) Püünsi Lasteaed - Püünsi küla, Rohuneeme küla, Kelvingi küla;
4) Leppneeme Lasteaed - Leppneeme küla, Kelvingi küla, Tammneeme küla;
5) Randvere Lasteaed - Randvere küla,
Tammneeme küla, Muuga küla, Pärnamäe küla, Metsakasti küla, Äigrumäe
küla, Laiaküla küla;
§ 2. Määrus avalikustatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
19. detsember 2006 nr 45
Toimetulekutoetuse vahendite jäägist
täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 1 ja
§ 22 lõike 2 ning «Sotsiaalhoolekande
seaduse» § 8 punkti 2 ja § 42 lõigete 3 ja
4 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrus sätestab riigieelarvest vallale
toimetulekutoetuseks eraldatud vahendite ülejäägi korral isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks
sotsiaaltoetuse (edaspidi - toetus)
maksmise tingimused ja korra.
(2) Toetus võib olla teenus või rahaline
toetus.
§ 2. Toetust on õigus taotleda
(1) Isikul kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas.
(2) Puudega inimestel, töötutel, üksikpensionäridel või toimetulekuraskustega
peredel.
(3) Isikud kelle sissetulekud jäävad allapoole vallas kehtivat vähekindlustatuse piiri.
§ 3. Toetuse taotlemine ja määramine
(1) Toetuse taotleja esitab toetuse saamiseks isikliku avalduse, millele lisab
kulutusi tõendavad dokumendid.
(2) Toetuse maksmine ja suurus otsustatakse Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalameti ettepanekul ja Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni soovitusel
Vallavalitsuse korraldusega.
§ 4. Toetust makstakse
(1) Raske majandusliku olukorra leevendamiseks ja toimetuleku tagamiseks.
(2) Kütte, ravimite ja abivahendite ostmiseks.
(3) Õnnetusjuhtumi (vargus, tulekahju,
veeavarii) puhul.
§ 5. Rakendussätted
(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
19. detsember 2006 nr 46
Leppneeme-Kelnase laevaliini sõidugraafiku kinnitamise delegeerimine
vallavalitsusele
Määruse kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike
1, § 22 lõike 2, «Ühistranspordiseaduse»

§ 2 punkti 1, § 4, § 5 lõike 1 punkti 3 alusel ning arvestades eelkõige vajadust
Prangli saare elanike paremaks teenindamiseks operatiivsemalt tegutseda.
§ 1. Delegeerida Viimsi Vallavalitsusele
Leppneeme-Kelnase laevaliini sõiduplaani kinnitamine.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi
Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE
MÄÄRUSED
24. november 2006 nr 77
Aadressi määramine Pringi külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra»
§ 1. Määrata Pringi külas, Rohuneeme
tee ääres asuvatele nimeobjektidele,
ärikeskus - ehitisregistri kood
116026394 ja kaarhall - ehitisregistri kood 116026395, aadressiks ROHUNEEME TEE 62.
§ 2. Ehitise omanikul tähistada aadress
vastava tähisega 01.06.2007.aastaks.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse
Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
24. november 2006 nr 78
Tee nimetuse ja aadressi määramine
Tammneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning arvestades Märt Vooglaid poolt 09.11.2006.a. esitatud avaldust:
§ 1. Määrata Tammneeme külas asuvale
teele nimetuseks Tiitsu tee vastavalt
juurdelisatud plaanile.
§ 2. Määrata maaüksusele Tammlaane
(katastritunnusega 89001:003:0766)
aadressiks TIITSU TEE 5.
§ 3. Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega 01.10.2007. aastaks.
§ 4. Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 01.05.2007. aastaks.
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse
Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
01. detsember 2006 nr 79
Aadressi määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning arvestades Raul
Uesson’i ja Koit Tammist’i poolt
16.11.2006.a. esitatud avaldust:
§ 1. Määrata Haabneeme alevikus asuval
kinnistul nr 6932302, aadressiga Põldheina tee 2, katastritunnusega
89001:010:1264, paiknevale ridaelamu korteritele alljärgnevad aadressid:
1) Põldheina tee 2-1 korter, mis kuulub
Koit Tammist´ile;
2) Põldheina tee 2-2 korter, mis kuulub
Toomas Kirspuu´le;

3) Põldheina tee 2-3 korter, mis kuulub
Raul Uesson´ile;
§ 2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.11.2007. aastaks.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse
Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
01. detsember 2006 nr 80
Viimsi Vallavalitsuse 26.02.2004.a määruse nr 14 «Tee nime ja aadresside määramine Pärnamäe külas» muutmine
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning arvestades Priit Kongo
poolt 28.09.2006.a. esitatud avaldusega:
§ 1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse
26.02.2004.a. määruse nr 14 «Tee nime ja aadresside määramine Pärnamäe külas» punkti 1 rida
«Kesk-Kaare tee 61 elamukrunt nr 69»
ja sõnastada see alljärgnevalt:
«Kesk-Kaare tee 63A k a t a s t r i ü k s u s
89001:010:2415»
§ 2. Asendada Viimsi Vallavalitsuse
26.02.2004.a. määruse nr 14 «Tee nime ja aadresside määramine Pärnamäe külas» lisa käesoleva korralduse juures oleva lisaga.
§ 3. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.12.2007.aastaks.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse
Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär

DETAILPLANEERINGUTE
AVALIK VÄLJAPANEK
27. detsembrist 2006 - 10. jaanuarini
2007 kella 8.30 - 17 (esmaspäeviti kella 18 ja reedeti kella 16.00) toimub
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) alljärgnevate detailplaneeringute avalik väljapanek:
1. Pärnamäe küla, Kraavi tee 1. Planeeritava ala suurus on ca 0,5 ha ja asub
Pärnamäe külas, Kraavi tee ääres ning
piirneb Soosepa rabaga. Planeeringu
eesmärgiks on määrata ehitusõigus lasteaia ehitamiseks. Suurim lubatud kõrgus maapinnast on 9 m, suurim lubatud ehitusalune pind on 2100 m².
2. Leppneeme küla, Sauna maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 0,7 ha ja piirneb Uus-Tänava, Pihlaku, Mäe 3, Lehe
ja Sihi maaüksustega. Planeeringu eesmärgiks on Kelvingi ja Leppneeme vahelise tee koridori määramine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud
kõrgus maapinnast on 8,5 m ja suurim
lubatud ehitusalune pindala on 250m².

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud
alljärgneva detailplaneeringu kehtestamise korralduse: Haabneeme alevik,
Rohuneeme tee 35, Viimsi ning Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 127. Planeerimisamet
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Saatuse tahtel olete sattunud «Elava Tule» baari taevalikku nurgakesse. Oleme veendunud, et Te ei kahetse seda hetkekski. Meie baaris tunnete end lugupeetud külalisena, sest
Teid ümbritseb pidev tähelepanu ja
külalislahkus.
Elaval tulel küpsetatud liharoad ei jäta ükskõikseks ainsatki gurmaani.
Peened veinid, roogade kordumatu
maitse, meie südamesoojus – kõik
see ootab kõiki «Elava Tule» baari
külalisi.

Müüa maja Arnika tee 3.
180 m2. Kinnistu 600 m2. 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

MUUSEUMI ÜRITUSED
26. DETSEMBER KELL 15.00 VIIMSI KODULOOMUUSEUMIS teise jõulupüha
kontsert. Mari-Ann ja Tonny Wikström Rootsist muusitseerivad viiulil ja võtmeharfil. Vahepeal saab kuulda Aksi saare lugusid, lisaks maitsev kook ja jõulujook. Muuseumi tuluõhtu harmooniumi restaureerimiseks. Igaüks võib annetada.
20. JAANUARIL KELL 15.00-16.45 VIIMSI KODULOOMUUSEUMIS barokkmuusika kontsert. Esineb vanamuusika ansambel «Tallinn Baroque».

VIIMSI KULTUURILOO SELTSI
ÜRITUSED
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

6. JAANUARIL KELL 11.00 VIIMSI KODULOOMUUSEUMIS koduloolaste ringi IX kokkusaamine. Teema: Jõelähtme kirik ja kogudus läbi aegade.

Meie juurde võib tulla romantilisele
õhtusöögile, firmaõhtule, perekondlikke sündmusi tähistama. Kõike seda ja palju muudki oleme alati valmis
Teile pakkuma soojas ja õdusas baaris.
Oleme avatud E-R; L-P 11 kuni 24

Al-Mark Grupp OÜ
tel 5078310, 51927086
Astri tee 10, 74001 Viimsi

VIIMSI VALLAVALITSUS

kuulutab välja
avaliku konkursi
järgmise ametikoha
täitmiseks:

PÜÜNSI
PÕHIKOOLI
DIREKTOR
Nõudmised kandidaadile:

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

• pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus
või
muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240- tunnine
juhtimiskoolitus
või
kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus
ning läbitud 240- tunnine pedagoogika kursus
ja 160- tunnine koolijuhtimiskoolitus
• juhtimiskogemus
• väga hea eesti keele oskus ja vähemalt ühe
võõrkeele oskus
• väga hea arvutikasutamise oskus
• väga hea suhtlemisoskus

Kandidaadil palume esitada:
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

• avaldus
• elulookirjeldus (CV)
• nägemus Püünsi Põhikooli arengust 5-10 aasta
jooksul
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
• konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid
Tööle asumise aeg: jaanuar 2007.a.

Soovid müüa
kinnisvara?
Avalda tasuta
kuulutus meie
reklaampinnal!

Helista 511 1500, Ahti Oks.

Dokumendid palume saata hiljemalt
2. jaanuariks 2007. a
Viimsi Vallavalitsusele aadressil
Nelgi tee 1, 74001 Viimsi või
e-posti teel terje.tiido@viimsivv.ee.
Lisainfo: Endel Lepik, abivallavanem, 6066804,
endel@viimsivv.ee
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Hea inimene!
Kellel on
ära anda
noorele emale
turvahäll ja
lapsevoodi.

11. DETSEMBRIL
LÄKS KADUMA
mustavalgekirju
emane kolme aasta
vanune kiisu
nimega Kessu.
Kiisul on valge kurgu-ja
kõhualune, valged esikäpa
otsad ja tagumised käpad.
Ühel tagakäpal on must
laik. Must täpike lõua piirkonnas suu all, käpapadjad on tumedad, valged
vurrud. Kiisu on pisemat
kasvu ning pisut argliku
loomuga kuid uudishimulik.
Ootame oma pesamuna
koju!
Leidjal palume helistada:
517 9992 või 510 6475

Täpsem info
sotsiaalametist
tel 606 6825
Rahulikke
jõule
ja
edukat
uut aastat
soovib
oma ostjatele
PERE RÕIVAPOOD
JA
LASTEPOOD
AMADEO

PÜÜNSI PÕHIKOOL
VAJAB
AJALOOÕPETAJAT JA
HUVIJUHTI
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad saata aadressil
Kooli tee 33, Püünsi küla, 74001 Harjumaa või
e-postiga birgit@pyynsi.edu.ee.
hiljemalt 10. jaanuariks 2007.
Info telefonil 606 6919.

Otsime väiksemahulise remonttöö teostajat (sisetööd) asukohaga Haabneemes. Tel 55 77 475 Olaf olafi@hot.ee
Pensionär, 60.a naine, soovib tööd Viimsis siseruumide koristajana või majahoidjana. Tel 55551746
Firma Viimsis vajab koristajat. Töö 2x
nädalas. Tel 609 0214, 508 7425,
Tiiu.
Hispaania keele eratunnid algajatele.
Tel 59014119.
Pakkuda
tööd
Tel 51 01 467

kosmeetikule!

Otsime 10-aastasele poisile koduõpetajat. Tel 50 87 069, Margit.
Müüa kaminapuud (30 cm) võrkkotis
koos koju toomisega. Hind 38 krooni
kott. Tel 50 96 128.

FORTUM ELEKTER AS
soovib oma klientidele
rõõmsat jõuluaega ja
valgusküllast uut
aastat!
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AASTA NAINE 2006
Viimsi Ettevõtlike Daamide
Assotsiatsioon (VEDA) kutsub valima
VIIMSI AASTA NAIST 2006.
Nominent tiitlile VIIMSI AASTA NAINE 2006:
• on Eesti Vabariigi kodanik
• on vähemalt 2 lapse ema või juba ka vanaema
• on tubli oma valitud elukutses
• on aktiivne ühiskondliku elu pinnal
• omab seotust Viimsi vallaga (töö, elukoha või ühiskondliku tegevuse
kaudu)
• on nõus kandideerima antud tiitlile
VIIMSI AASTA NAINE 2006 on kaunis, tark ja tegus hing nii kodus kui
väljaspool, kelle oskust toime tulla eluga ja soovi jagada harmoonilist
maailmavaadet ka kodust välja, tasub tunnustada.

KATUSEREDELITE
VALMISTAMINE

Ettepanekuid tiitli omistamiseks võivad teha nii lapsed, täiskasvanud
kui ka ühingud, seltsid, organisatsioonid.
Valiku teeb Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon.
Pidulik VIIMSI AASTA NAISE väljakuulutamine toimub
9. märtsil 2007.a.
Viimsi Aasta Naise tiitlile kandideerimise toetuskirju ja ettepanekuid
koos nominendi aadressiga palume saata kuni 28. veebruarini 2007. a.
Märgusõna «AASTA NAINE»
VEDA
Kaluri tee 5, Haabneeme, Viimsi vald
e-post: veda@veda.ee, mobiil: 5131202
Leidkem see tubli ja õige!
VEDA juhatus

14. jaanuaril 2007.a. kell 12.00
Viimsi lahtised karikavõistlused
sõudeergomeetril Viimsi Spordihallis
VÕISTLUSKLASSID

DISTANTS

POISID (sündinud 1992 või hiljem)
POISID (sündinud 1990-1991)
NOORMEHED (sündinud 1988-1989)
MEHED kuni 75 kg
üle 75 kg
VETERANID (sündinud 1967 ja varem)
NAISED
2-LIIKMELISED võistkonnad
• stardimaks õpilastele 20 kr.
täiskasvanutele 50 kr.

11.00-11.45 registreerimine
12.00-13.00 eelsõidud
13.15-13.30 finaalsõidud

TOETAJAD:

INFO:
Korraldaja
Spordiselts Marathon
Viimsi
Vallavalitsus

Kõrgema
kategooria kirurg,
meditsiinikandidaat,
Tallinna Kirurgide Seltsi
auliige

HUBERT POOLA
KONSULTATSIOONID
tel 5645 5251
Rannakaare tee 12, Pringi
(Vabaõhumuuseumi vastas)

JUSSI ÕLLETUBA
Mõnus koht
VANA-AASTA
ÕHTUKS
Rikkaliku peolaua,
vahuveini,
särava õhtujuhi ja
programmiga
Info ja broneerimine tel. 6010 317, 52 80909, info@jussikas.ee
Aadress: Liilia tee 2, Viimsi, www.jussikas.ee

500 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
500 m
500 m

teisaldatavad, nii silekui profiilmaterjalist
viilkatustele,
kerge alumiiniumkonstruktsioon,
pikkus vastavalt
vajadusele

STEELMAN OÜ,
Valukoja 16,
tel 51 59 155 111

Tel. 609 6310
GSM 5646 1195

TULE VEEDA LÕBUS
SÜNNIPÄEV VÕI MUU
TÄHTPÄEV
Pirita Bowlingclub’is.
Selleks on meil
pakkuda erinevaid
pakette nii lastele kui
ka täiskasvanutele.
Lisainformatsioon
630 0120, 630 0121
www.bowlingclub.ee
pirita@bowlingclub.ee
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Viimars otsib Viimsi vallas bussiliinidele tublisid

BUSSIJUHTE
Pakume konkurentsivõimelist palka ja
tööd kodukoha lähedal

CV saata aadressil Narva mnt 7, 10117 Tallinn või info@viimars.ee

Kiire ja korrektne
raamatupidamisteenus
väikeettevõtetele.
Lisainfo telefonil:5666 2627

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

Tule tööle pizzameistriks!
Viimsisse
Meie poolt väljaõpe
Ootame kandideerima: avatud suhtlemisoskusega, kiireid, ausaid,
puhtusest lugupidavaid, positiivse eluhoiakuga inimesi

Tel: 56 635 651

CV saata: sirli@tehnovorm.ee
( Hiljemalt 30 jaan.2007 )

OÜ Viimsi Spa

ERALASTEAED PÄÄSUPOEG
KORRALDAME LASTE SÜNNIPÄEVADE JA MUUDE
TÄHTPÄEVADE TÄHISTAMIST LASTELE VANUSES
2–8 AASTAT, MILLEGA SEOSES PAKUME:
• AVARAT SAALI VAATEGA MERELE ÜHISMÄNGUDEKS JA DISKOKS
• MUINASJUTUÕHTUT KAMINA EES
• SPORLIKE MÄNGUDE KORRALDAMIST
• ÜHISMAALIMIST JA MEISTERDAMIST
• MUINASJUTUTEGELASI PEOJUHTIDEKS
• KÖÖGI KASUTAMISE VÕIMALUST (SERVEERIMISEKS)
• LASTEAIA ÕPETAJATE ABI PEO LÄBIVIIMISEL
Peo korraldamise aegadeks pakume:
• laupäev, pühapäev kell 10–20 tellijale sobival ajal
• esmaspäev – reede kell 18– 21
Aadress: Viimsi vald, Pringi küla, Paakspuu tee 10
Info ja broneerimine tel 623 2833, 5624 1172, Liina Laumets

Otsime töötajaid
järgmistele
ametikohtadele:
MASSÖÖR
VESIRAVIHOOLDUSÕDE
ARST
ADMINISTRAATOR
UJULAINSTRUKTOR
CV koos sooviavaldusega
palume saata postiaadressil
OÜ Viimsi Spa,
Randvere tee 11,
Viimsi vald, 74001,
Harjumaa või
e-mailile
viimsispa@viimsispa.ee.
Tel 606 1001

Disaini- ja
õmblussalong
Haabneemes, Kaluri tee 5

• Individuaalõmblus
• kodutekstiilide õmblemine
• tikkimisteenus (logod ja
muu sümboolika)
• suur valik reklaam- ja
vabaaja riideid
• parandustööd
tel: 6091490, 5298020,
e-mail: info@indigodesign.ee
www.indigodesign.ee
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Suurejooneline aastavahetuse
pidu vastavatud

Viimsi Peokeskuses!

Luksuslik õhtusöök restoranis "Savoy"
ja pidu koos menubändiga
Elvert Under Ground (Rootsi)!
Tantsuõhtusse lisab sära uus tõusev
diskotäht- Olga!
Läbi õhtu hoiavad meeleolu ülevana parimad
diskohitid läbi aastakümnete.
Uue aasta võtame vastu ilutulestikuga!
Pileti hinna sisse kuuluvad:
* viiekäiguline pidulik õhtusöök koos veiniga
* programm
* vahuvein uusaasta vastuvõtmisel
Hind: 1500.- / in
Avatud on baar.
Oma osalusest palume teada anda
info@peokeskus.ee hiljemalt
23.detsembriks.

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

6 508 521
www.alexela.ee

Müüki läheb 75 piletit!

tel: 603 06 10
www.peokeskus.ee

LU M E N
Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel.

60 11 812
53 416 072

www.lumenerakliinik.ee

Dr. Merike Immato

Dr. Pille Jõevee

H A M B A R AV I
PROTEESIMINE
NB! Laste hambaravi tasuta

