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Koduloomuusemis on avatud kolm näitust
Viimsi koduloomuuseumis on praegu avatud kolm huvitavat näitust, 
mida kõik viimsilased võiksid vaatama minna.

18. oktoobril avati tuntud meedia-
tegelase Alari Kivisaare fotonäitus 
„Mereäärne Viimsi”. Pildid vahel-
duvate loodusmotiividega toovad 
meid loodusele lähemale. Alari 
Kivisaar ütles näituse avamisel‚ et 
peata vaid auto, istu rannas viieks 
minutiks kivile ja hakkadki jälle 
„nägema”. Seda soovitabki foto-
graaf kõigile viimsilastele.

Näitusel saab näha läbilõi-
get Kivisaare viimase pooleteise 
aasta töödest. Pea kõik 18 värvi-
küllast loodusfotot on pildistatud 
Pringi külas erinevatel aastaaega-

del ning ise ilmaga. Alari Kivi-
saar on fotograafi aga tõsisemalt 
tegelenud viimased kolm aastat ja 
see on tema esimene näitus. Kivi-
saare sõnul oli ta eesmärk näidata 
inimestele looduse ja kodukandi 
ilu ning pöörata tähelepanu sel-
le hoidmisele ning säilitamisele. 
Mereteemaline fotonäitus jääb 
koduloomuuseumis avatuks jaa-
nuarini.

Püsinäituse „Muinasajas piki 
rannajoont” esmane eesmärk on 
anda külastajale põhjalikum üle-
vaade Viimsi varasemast ajaloost 

alates poolsaare asustamisest 
5. aastatuhandest enne meie aega 
kuni muinasaja lõpuni. Näitusel 
on eksponeeritud rohkesti arheo-
loogilisi leide alates kiviajast kuni 
varase keskajani. Suurem osa vaa-
tamiseks välja pandud töö- ja tar-
beriistadest, relvadest ja ehetest on 
saadud Viimsi poolsaarel tehtud ar-
heoloogilistelt kaevamistelt, kuid 
esindatud on ka sellised muinase-
semed, mis on päevavalgele tulnud 
juhuslikult põllu-, ehitus- või kae-
vetöödel.

Fotonäitus „Viimsi pildialbum 
enne 1940” on näitus, millest ava-
neb inimeste lugu. Piltidel on näha 
19. sajandi lõpu ja 20. sajandi al-

Koolivaheaja üritustest 
loe lähemalt lk �.

Alari Kivisaar fotonäituse avamisel

Kauni kodu konkursi 
võitjad on selgunud
Konkursi „Viimsi kauneim kodu 2007” hinda-
miskomisjon otsustas anda autasud järgmistele 
kodudele: 
• Kivineeme tee 14, Rohuneeme küla, pere-

kond Vesman
• Meresihi tee 28, Kelvingi küla, perekond 

Roolaht
• Hoburaua tee 9, Randvere küla, perekond 

Vimb
• Liiva tee 12, Rohuneeme küla, perekond Vi-

likivi
• Pruuna talu, Lääneotsa küla, Prangli saar, 

perekond Klasberg
• KÜ Aiandi tee 22, Viimsi alevik

Konkursi žüriisse kuulusid Enno Selirand (ko-
misjoni kuraator), Haldo Oravas (arhitektuur, 
komisjoni hindamisekspert), Marje Plaan, 
Anne Talvari, Anne Vahemäe, Ene Lill, Too-
mas Kirotar.

Komisjon teeb aastas valda kolm-neli välja-
sõitu, mille käigus otsib huvitavaid objekte ja 
vaatab neid, mille kohta on infot antud. Ka kü-
lavanemad esitavad oma külade parimaid. Näi-
teks Kelvingist osales konkursil kolm objekti.

Kokku hindas žürii tänavu ligi 20 objekti. 
Preemiad anti välja mitmes kategoorias. Näi-
teks sai Kivineeme tee 14 auhinna parima ar-
hitektuurilise lahenduse sobitamise eest kesk-
konda ja Liiva tee 12 puhul hindas žürii kaunist 
aeda.

Väljavalitud kodud saavad kingituseks kin-
kekaardid, raamatud ja valdavalt toataimed 
koos ilusate potiümbristega. Samuti metallist 
seinatahvli ja valla tänukirja.

Anne Talvarigupoole Viimsi, Prangli, Naissaare 
ja Aksi rahvast. Meie ees on nende 
igapäevane töö, rõõmsad ja kurvad 
sündmused, vaated ja portreed.

Toonased fotograafi d olid väga 
aktiivsed, pildistati igapäevaseid 
töid-tegemisi: paadiehitust, võr-
guparandamist, kalade sortimist ja 
muid talutöid. Jäädvustati elu tipp-
hetki: pulmad ja leerid, ühised väl-
jasõidud, jahimehed uhkete püssi-
dega, pilli- ja laulukoorid.

Viimsi koduloomuuseum on 
avatud neljapäevast laupäevani 
kella 12–17ni.

Kerttu Moskalik
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Kivineeme tee 14
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil merike@viimsivv.ee. 
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse 
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. 

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid 
nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada. 

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis 
lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833. 

Toimetaja Kerttu Moskalik, tel 606 6864.

Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe, 
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo 
Kallas.

Trükki toimetanud: Ekspressmeedia 
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number 
ilmub 16. novembril.

Mäealuse maastikukaitseala 
metsade säästva majandamise 
kava on valmis
Mäealuse maastikukaitseala moodustati 
14. juunil 2005. aastal ja see asub Viimsi 
poolsaare kaguosas. Pindala on 596,6 hek-
tarit ja ala valitseja Viimsi vallavalitsus.

Mäealuse maastikukaitseala peamine eesmärk 
on pangaaluste rusukaldekoosluste, väärtuslike 
metsa- ja sookoosluste ning maakasutusel väl-
jakujunenud traditsiooniliste pärandkultuur-
maastike ilme säilitamine.

Kaitsealal on kaks piiranguvööndit: Soose-
pa (23,7 hektarit) ja Mäealuse (72,9 hektarit). 
Metsad hõlmavad Mäealuse territooriumist ligi 
70%. Kõikidest metsadest kuulub riigile kait-
sealal üle 90% Anija metskonna koosseisus. 
Eeskirja kohaselt on siinsete metsade kaitse 
eesmärk väärtuslike koosluste säilitamine.

Mäealuse piirkonna teeb omapäraseks see, 
et puud kasvavad kivikülvil: klindieelsel kivi-
de kogumil, mis on kogu Eesti mastaabis üsna  
haruldane nähtus. Rändrahne leidub rohkesti, 
luues hoopis omapärase metsanäo. Lisaks on 
metsa kujunemist mõjutanud pikaaegne maa-
kasutus: vahetult rohumaaga piirnevad alad 
olid varem karjakasvatusest mõjutatud, millest 
annavad tunnistust iseäralikud tammetukad.

Kaitsealale jääb Soosepa raba, mis kuulub 
tervikuna Soosepa piiranguvööndisse. Raba 
vanuseks on hinnatud ligikaudu kaheksa tuhat 
aastat ning turbakihi paksuseks ligikaudu viis 
meetrit. Kunagisest suurest rabast on tänaseks 
säilinud vaid väike osa, kuid sellegipoolest on 
tegemist huvitava ning üsna rikkaliku taime-
kooslusega.

Siin asuvate väärtuslike metsakoosluste säi-
limise tagamiseks tellis Viimsi vallavalitsus 
„Mäealuse maastikukaitseala metsade säästva 
majandamise kava”. Eesmärk oli saada kaitse-
ala metsade ökosüsteemset majandamist tagav 
ülevaade, et korraldada nende majandamist. 
Tervikliku pildi jaoks tehti ülepinnalised met-

Metsamajanduslike tööde ka-
vandamisel lähtuti kaitseala moo-
dustamise eesmärkidest ning suh-
tuti suure ettevaatusega kõrget 
loodusväärtust kahjustavatesse 
majanduslikesse abinõudesse.

Kokku plaaniti kaitseala metsa-
desse raieid 182,6 hektarile. Sellest 
59,2 hektarit turberaieid: peamiselt 
häil- ja aegjärksed raied ning vä-
hemal määral veerraiet. Valikraeid 
kavandati kokku 36,3 hektaril ja 
seda eriti rusukalda vanadesse 
kuusikutesse, kus turberaieid ei 
peetud sobivateks kaitseeesmärki-
de saavutamisel. Harvendusraieid 
kavandati suuresti keskealiste met-
sade kaitseväärtuste säilitamiseks 
ning parandamiseks kokku 87,1 
hektaril.

Kava koostati kümneks aastaks, 
mille jooksul on puidukasutuse 
maht kogu kaitsealal 6768 tihu-

meetrit ehk kümne aasta jooksul 
on raiekoormuseks keskmiselt 13,2 
tihumeetrit hektarilt.

Kaitseala metsade 2010 tihu-
meetri aastase juurdekasvu juures 
võib seda puidukasutuse mahtu 
lugeda optimaalseks, arvestades et 
tegemist on metsadega, milles pei-
tuvat puiduvaru klassifitseeritakse 
säästva arengu seaduse kohaselt 
mittekasutatavaks varuks.

Olen arvamusel, et koostöös 
Riigimetsa Majandamise Keskuse 
ja erametsaomanikega, lähtudes 
just säästva metsade majandamise 
kavast, säilitame väärtuslikud met-
sakooslused.

Roman Djomin
Viimsi vallavalitsuse 
keskkonnaspetsialist

Kaitsealale jääb Soosepa raba‚ mille vanuseks on hinnatud ligi kaheksa tuhat aastat.

paika ning neli metsaala  on loo-
dusdirektiivi I lisas loetletud elu-
paigatüüpideks. Välitööde käigus 
leidsid juba valitud alad ka kinni-
tust kaitseväärtustena, kuid lisaks 
tunnistati terve rida eraldusi metsa 
elupaigatüüpidele vastavaks. Kui 
senised inventuurid ei ole pidanud 
ühtki lodu- või salumetsa kaitse-
vääriliseks‚ siis selle töö käigus 
tunnistati (Fennoskandia soostunud 
ja soo-lodumetsade) elupaigatüüpi 
kuuluvaks kokku 20 hektarit lodu, 
sõnajala või angervaksa metsakas-
vukohatüübi vanu sanglepikuid. 
Vanade loodusmetsadena (lääne-
taiga) märgiti kokku 64,4 hektarit, 
vana laialehise metsana (tamme, 
pärna, vahtra, saare või jalakatega 
Fennoskandia hemiboreaalsed he-
pifüütiderikkad salumetsad) regist-
reeriti 2,1 hektarit.

sakorraldustööd kogu kaitseala ter-
ritooriumil, mille käigus määratleti 
kõrge kaitseväärtusega osad.

Metsamaast 43% moodustavad 
kuusikud, 32% männikud ja 17% 
kaasikud. Seega territooriumist 
75% on okaspuu pealiigi puistud. 
Ülejäänud alal on pealiigiks kas 
sanglepp või haab.

Metsade vanuseline jaotus on 
oluline indikaator kogu ala loo-
dusväärtuste hindamisel. Üle sa-
jaaastaste männikute pindala on 
peaaegu 40% ning kuusikutest 
moodustavad vanemad kui 80aas-
tased peaaegu poole. Haavikutest 
on kõik vanemad kui 60 aastat. Eri-
list tähelepanu väärib üle saja aasta 
vanune haavamets, mis ainuüksi 
vanusest tingituna kätkeb eneses 
suurt loodusväärtust.

Kaitseala metsadest on ametli-
kult registreeritud kuus vääriselu-
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Ürituse eestvedajaks on 
Eesti Raamatukoguhoidjate 
Ühing (ERÜ), mille juhatuselt 
laekus raamatukogutöötajaile 
ettepanek kutsuda ühel ilusal 
päeval raamatukokku need 
inimesed, kes on seatud meie 
elu juhtima: maa- ja vallavane-
mad, linnapead, omavalitsuste 
ja kohaliku elu edendajad. Pa-
ludes neil istuda meie asemele 
laenutusleti taha, näitame oma 
töö köögipoolt ning anname 
võimaluse sel päeval suhelda 
lugejaga nii, nagu raamatuko-
gutöötajad seda aasta ringi tee-
vad. Las külastaja kuulab sel 
päeval omakandi prominendi 
lugemissoovitusi, -eelistusi ja 
-elamusi. Ehk saadakse oma 
mõtted edasi anda sellele, kelle 

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike paigaldamine 
Metsakasti külasse on kol-
mas etapp ISPA veemajan-
duse vee- ja kanalisatsiooni-
torustike rajamistöödest 
Viimsi vallas.

AS Viimsi Vesi korraldas tä-
navu 7. augustil Ühtekuulu-
vusfondi veemajandusprojekti 
ajal rahvusvahelise riigihanke, 
mille eesmärk on Metsakasti 
küla vanema piirkonna vee- ja 
reoveemajanduse korrastamine 
Euroopa Liidu kaasrahastami-
se abil.

Rahvusvahelisel riigihan-
kel osales kümme pakkujat: 
AS Viimsi Keevitus, AS Mer-
ko Ehitus, AS Terrat, Arco 
Ehitus OÜ, Skanska EMV AS, 
Santeh Ehituse OÜ, AS K&H, 
AS Akronto, Water Ser Ehi-
tusjuhtimine OÜ ja AS Aspi. 
Odavaima pakkumise esitas 
AS K&H.

Vee- ja kanalisatsioonito-
rustikke rajatakse Metsakasti 
küla sellesse osasse, mis jääb 
Randvere ja Pärnamäe tee va-
hele ning lisaks kaetakse to-
rustikega teisel pool Randvere 
teed Raudrohu ja Angervaksa 
tänavad.

Rahvusvahelises riigihan-
kes on sätestatud järgmised 
tööde mahud: reovee isevool-
sete torustike ja majaühendus-
te projekteerimistööd‚ reovee 
isevoolsete torustike rajamine 
pikkusega ligi 4,5 km‚ veeto-
rustike rajamine pikkusega ligi 

Metsakasti külasse 
rajatakse vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud

Pildil olev kõnnitee asub 
Viimsi lasteaia Piilupesa ter-
ritooriumil. Tee on ohtlik ja 
sellel komistavad nii lapsed 
kui ka täiskasvanud. Viimsi 
Teatajale foto saatnud Viimsi 
valla elanik Tiit Siinmaa kü-
sib oma kirjas‚ kes vastutab 
sellise tee korrastamise eest 
ja seab taas plaadid ritta nii, 
et enam keegi ei komistaks 
ega kukuks. Mures on nii 
kasvatajad kui ka lapsevane-
mad. Abivallavanem Endel 
Lepiku sõnul on lasteaiahoo-
ne omanik AS Esmar ning 
maja ja selle ümbruse korras-
hoid omaniku ülesanne.

Tiit Siinmaa

jutule muidu ei söandata min-
na.

Nii on ka Viimsi raamatuko-
gusse 29. oktoobril kl 12 kutsu-
tud vallavanem Urmas Arumäe, 
abivallavanemad ning kohali-
ku kultuurielu edendajad. Päev 
kannab nime „Tuntud inimesed 
raamatukogus” ja selle idee on 
vastastikune arutelu raama-
tukoguteenuste ja lugemise 
teemal. Lisaks saab tutvuda 
väljapanekuga „Äratagem oma 
lapses raamatuvajadus”. Kõik 
huvilised on oodatud. Lisainfot 
saab Viimsi raamatukogu tele-
fonilt 606 6936.

Kristiina Puura
Viimsi raamatukogu juhataja
raamatukogu@viimsivald.ee

Oktoobris toimuvad 
traditsioonilised 
raamatukogupäevad
Tegemist on üleriigilise üri-
tusega, mida tänavu tä-
histatakse juba 17. korda 
ning mis igal aastal toimub 
20.–30. oktoobrini. Sel aastal 
kannavad raamatukogupäe-
vad president Lennart Meri 
juhtmõtet „Olgem avatud 
raamatute rahvas”.

Seekordne üritus algas avapäe-
vaga Keila kultuurikeskuses 
ning koosnes traditsiooniliselt 
võistlusest „Infootsing Inter-
netist”, Eesti raamatu, infokir-
jaoskuse ja VI maaraamatuko-
guhoidja päevadest. Üle Eesti 
leiavad aset ettelugemised, 
raamatuesitlused, kohtumised 
kirjanikega jm.

Ohtlik tee Piilupesa 
lasteaia kõrval

5 km ning vee- ja reovee ma-
jaühenduste rajamine ligi 240 
kinnistule.

Pro jek tee r imis töödega 
peab ehitaja lõpule jõudma 
85 päevaga alates lepingu sõl-
mimisest kuni ehitusloa väl-
jastamiseni. Torustike ehitus-
töödega peab ehitaja valmis 
saama kahesaja päevaga alates 
ehitusloa väljastamisest kuni 
valminud ehitustööde vastu-
võtmiseni.

Lepingut veel sõlmitud ei 
ole ja kuna tegemist on rahvus-
vahelise riigihankega, siis lõp-
likult otsustatakse see lähinä-
dalatel ministeeriumis. Eeltöö 
riigihankelepinguks on juba 
tehtud.

Praegu on käimas ka Ühte-
kuuluvusfondi Viimsi projekti 
teine etapp, milleks on vee- 
ja reoveetorustike rajamine 
Randvere külas Kooliaia ja 
Vaheaia tänavatele. Samuti 
rajatakse Metsakasti külasse 
paralleelselt raudteega reovee 
survetorustikud, et suunata 
Viimsi poolsaare idaosast ko-
gutav reovesi Viimsi asulas 
Tare tee otsas asuvasse ASi 
Tallinna Vesi liitumispunkti. 
Kokku rajatakse ligi 5,8 km 
reoveetorustikke ning 2,7 km 
veetorustikke.

Järgnevalt on kavas kor-
raldada rahvusvahelised han-
ked Randvere ja Tammneeme 
küla vee- ja reoveetorustike 
rajamiseks. Plaanitud on raja-
da torustikud Randvere külas 
järgnevatele tänavatele: Ki-
buvitsa tee, Nõmmeliiva tee, 

Krati tee, Krati põik, Suure-
kivi tee, Tammenurme tee, 
Tammekivi tee ja Niinepuu 
tee. Tammneeme külas: Me-

reääre tee, Liivakivi tee, Hal-
likivi tee ja Tammneeme tee.

Kuna finantsid on piiratud, 
siis kõigepealt on kavas välja 
ehitada peamagistraalid ning 

rajada nendega piirnevatele 
kinnistutele liitumispunktid.

ISPA-projekti esimese etapi 
käigus rajati tänavu augustis 
vee- ja reovee magistraaltorus-

tikud Randvere kergliiklustee 
alla.

Jan Trei
abivallavanem

Metsakasti külla paigaldatakse uued reoveetorud.
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juhtimisel ning näha võib mitmeid 
üllatusesinejaid. Ballile oodatakse 
Viimsi valla elanikke, kes peavad 
lugu heast muusikast, meeldivast 
seltskonnast ning kes ei pea pal-
juks anda omapoolne panus puue-
tega laste unistuste täitumiseks. 
Uskuge, nii muudame maailma pa-
remaks paigaks kõigi jaoks!

Täname siinkohal ka firmasid, 
kes 2007. aastal delfiiniteraapia 
projekti toetasid: Pakterminal 
AS, Estonian Air, Abraset OÜ, 
Scanweld AS, Fortum AS, Redlink 
OÜ, Toom Kauplused, Liviko AS, 
Estella Taimekujundus, Brec Kin-
nisvara AS, Uniprint AS, Elekt-
ritsentrum AS, Dharma AS, Eesti 
Liikumispuuetega Inimeste Liit ja 
mitmed eraisikud.

Annika Remmel

Viimsi koolis 
toimub 
konverents 
õpetajalt 
õpetajale
26. oktoobril toimub Viimsi koolis „Har-
jumaa õpetajate konverents 2007”, 
mille korraldavad koostöös neli Harju-
maa kooli. Konverentsi peaesinejad on 
religioonipedagoogika dotsent dr Pille 
Valk ning Soome instituudi juhataja 
Jaana Vasama, kes keskenduvad oma 
sõnavõttudes väärtuskasvatusele.

Konverentsi eesmärk on esimese veeran-
di viimasel koolipäeval pakkuda laiemale 
õpetajaskonnale võimalust kuulata ja arut-
leda teemade üle, mis on tänapäeva koolis 
ja lasteaias omandanud väga olulise tähen-
duse: muukeelsed lapsed Eesti koolides ja 
lasteaedades, õpetajate ja õpilaste turvali-
sus, väärtuspõhise kasvatuse olulisus jne. 
Korraldajad tahavad pakkuda õpetajatele 
tuge ja toetust, et hakkama saada multikul-
tuurses õpikeskkonnas, jagada häid koge-
musi ning anda näpunäiteid mitmesuguste 
probleemolukordade lahendamiseks.

Religioonipedagoogika dotsent dr Pille 
Valk räägib väärtuskasvatuse olulisusest 
ja tähendusest üldisemalt ning Soome ins-
tituudi juhataja Jaana Vasama tutvustab 
väärtuskasvatuse põhimõtteid ning multi-
kultuursusega seonduvaid tähelepanekuid 
Soome haridussüsteemi näidetel. Ette-
kannetega astuvad üles ka Irene Käosaar 
(„Multikultuurne koolikeskkond”), Loo-
ne Ots („Eesti ühiskonna jätkusuutlikkus 
TOIME-uuringus osalenud õpilaste arva-
muse põhjal”) ja Leelo Tiisvelt („Kooli 
rituaalid väärtuskasvatuse osana”).

Konverentsil saab suures saalis kuula-
ta ettekandeid ja töötubades oma oskusi 
ja teadmisi proovile panna. Kokku  on 17 
töötuba, mida juhivad korraldavate kooli-
de õpetajad. Teemad: „Õpilaste väärtus-
hinnangute kujundamine läbi filmikunsti” 
(Kairi Sõer), „Organisatsioonikultuur ja 
väärtused” (Aina Alunurm), „Voltimine” 
(Tiiu Kivirähk), „Kodanikukasvatusest” 
(Mairoos Kala), „IT turvalisusest koolis” 
(Enely Prei), „Kuidas kaitsta end dema-
googilise sõnumi vastu?” (Liis Remmel), 
„Väärtuskasvatus aabitsas” (Sirje Toom-
la), „Kodulooalane töö algkoolis” (Elle 
Mähhar ja Leelo Tamkivi), „Väärtuste 
püramiid” (Pille Valk), „Keelekümblusest 
algklassides” (Kaire Kebbinau), „Õpila-
sed – saajad või andjad” (Kairi lehtpuu), 
„Loovalt loodusest” (Merit Eskel), „Või-
malused keskkonnateadliku noore kasva-
tamiseks koolis” (Hille Eek ja Kersti Ojas-
salu), „Praktiliselt matemaatikast” (Tiina 
Sard ja Viimsi kooli matemaatikaõpeta-
jad), „Kuidas saada heaks lugejaks?” (Kir-
si Rannaste), „How to energize a lesson” 
(Merike Kaus ja Viimsi kooli inglise keele 
õpetajad), „Õpetaja on kooli süda” (Krista 
Laasberg).

Konverentsile on oodatud nii koolide 
kui ka lasteaedade õpetajad ning samuti 
õpetajad väljastpoolt Harjumaad. Tegemist 
ei ole tavapärase formaalse üritusega, vaid 
sõnumiga õpetajalt õpetajale, eesmärgiga 
jagada kogemusi ning saada uusi ideid.

Konverents toimub 26. oktoobril al-
gusega kell 12 Viimsi kooli aulas. Lisa-
informatsioon Viimsi kooli kodulehekül-
jelt www.viimsi.edu.ee.

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

Viimsi valla puuetega 
laste unistused täitusid

Miks ja kellele 
delfiiniteraapiat vaja on?

Delfiiniteraapia imepärane abi 
seisneb ultrahelisagedusel võngete 
kiirgamises, mis stimuleerib aju-
tegevust, suurendab aju aktiivsust 
ning vastuvõtlikkust uute oskus-
te omandamisel. Teraapia abil on 
võimalik aidata autistlikke, Downi 
sündroomi põdevaid ning lihas-
düsdroofiahaigeid lapsi. Teraapia 
tagajärjel paraneb liikumis-, mõt-
lemis- ning kõnevõime ning tasa-
kaalustub närvisüsteem.

Delfiiniteraapia toimus 2007. 
aasta suvel Krimmi teraapiabaa-
sis ning sellest võttis osa 21 last. 

Igaühe individuaalsest haigusloost 
lähtuvalt koostati raviseanss, mille 
juures viibis ka pediaater ja delfii-
nitreener. Laps ujus kas vees või 
istus basseiniäärel ning suhtles 
treeneri abil delfiiniga. Teraapial 
osalenutega tegeles rahvusvahelise 
delfiiniteraapia instituudi juhataja 
dr Viktor Lõssenko isiklikult. Rah-
vusvaheliselt tunnustatud doktor 
rõõmustas kogu oma meeskonna-
ga, et eestlastel oli võimalik sõita 
Krimmi ning et teraapia andis juba 
esimesel korral niivõrd positiivseid 
kogemusi. Selleks aga, et saavuta-
da maksimaalsed tulemused puue-
tega laste enesetunde paranemisel, 
on vaja seansse korrata.

Viimsi kool taastab 
aastalõpuballi 
traditsiooni
Puuetega laste pered ning nende 
tugiisikud, kes kord juba kogenud 
teraapia äärmiselt positiivseid tule-
musi, on võtnud eesmärgiks sõita 
järgmisel suvel taas Krimmi ning 
soovivad kindlasti ka sel aastal ko-
guda heategevuse abil raha. Väärt 
mõttele pani oma õla alla Viimsi 
kool, kes pakkus välja idee teha 
seekordne heategevuslik üritus 
ballina. Seda enam, et aastaid taga-
si olid Viimsi kooli aastalõpuballid 
kujunenud ehedaks ja ainulaadseks 
traditsiooniks, milles osales suur 
hulk vallarahvast ning mida alati 
suure põnevusega oodati.

Kokkulepped ballil esinejatega 
on juba sõlmitud ning hea meel 
on esimest korda laiemale avalik-
kusele välja hõigata info, et heate-
gevuslik aastalõpuball toimub sel 
aastal Viimsi koolis 15. detsemb-
ril. Õhtu peaesineja on orkester 
Bel Etage galantse Mart Sanderi 

2006. aasta septembrikuus korraldas MTÜ Viimsi Invaühing Viim-
si kooli aulas heategevusliku kontserdi „Lootus ja armastus”, mille 
eesmärk oli koguda raha Viimsi valla puuetega laste delfiiniteraa-
piaks. Kontsert oli väga menukas ning lapsed said delfiiniteraapias 
vapustava kogemuse. Sel aastal on kavas sarnast heategevuslikku 
üritust korrata ning Viimsi kooli ja MTÜ Viimsi Invaühing koostöös 
tehakse 15. detsembril suurejooneline heategevuslik aastalõpu-
ball.

Delfiiniteraapia andis positiivseid tulemusi juba esimesel korral‚ kuid seanssidega oleks vaja jätkata.
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Oktoobri sündmused
1.–18. oktoobrini laekus politseile Viim-
si vallast kokku 85 teadet. Registreeriti 
30 väärtegu, nendest liikluseeskirjade 
rikkumisi 28. Liiklusõnnetusi fi kseeriti 
13.

Viimsis liigub ringi palju metsloomi‚ 
seetõttu peaksid autojuhid olema et-
tevaatlikud. Selle kuu jooksul on Pär-
namäe ja Randvere teel Tammneeme 
küla juures juhtunud kaks liiklusõnne-
tust, kus metskits jooksis sõiduautole 
ette. Mõlemas avariis said sõidukid 
vigastada, loomad jooksid minema ja 
autojuhid õnneks arstiabi ei vajanud.

Meeldiv, et Viimsi elanikud tegelevad 
palju rulluisutamise, jalgrattaspordi ja 
jooksmisega. Kuna vallas liigub üsna 
palju jalgrattureid ja kõik teed ei ole 
veel valgustatud, siis tuleb liikluses 
olla väga tähelepanelik. 18. oktoobril 
juhtus Ranna teel Miiduranna külas 
õnnetus‚ jalgrattur sai löögi sõiduautolt 
Nissan Almera.

Vaadates, mis toimub naaberpiirkon-
dades, on võimalik järeldusi teha ja 
ennastki ebameeldivuste eest kaitsta. 
Näiteks Lasnamäel on eelmistel näda-
latel toimunud suur autovarguste lai-
ne, viiakse ära kõike: automakkidest 
klaasipuhastajateni.

Viimsis viimase kahe nädala jooksul 
autodest vargusi fi kseeritud pole, kuid 
registreeritud on mitu teadet metalli-
varguste kohta, näiteks Vanapere teel 
Püünsi külas varastati ettevõtte terri-
tooriumilt ligi üks tonn metalli. Rohu-
neeme teel asuvast suvilast varastati 
metallnõusid: samovare ning teekann.

Ehitusobjektidelt esineb vargusi viima-
sel ajal harva, sest fi rmad on piiranud 
platsid aiaga ja tellinud valveteenuse. 
Kuid üksikuid vargusi siiski juhtub.

Vaatamata valve olemasolule varastati 
Nurme põigus asuvalt ehitusobjektilt 
kolm gaasikatelt. Kui kellelgi on selle 
kohta infot, palume teavitada politseid 
numbril 110, 606 6835 või 612 4810.

Tahan tänada kõiki kohusetundlikke ja 
tähelepanelikke Viimsi elanikke, kes ei 
ole ükskõiksed ümbruskonnas toimuva 
vastu.

Jelena Vimberg
vanem konstaabel

POLITSEI

Ohvriabikeskuses saab inimene 
esmast nõustamist ja emotsionaal-
set tuge. Nõu võib küsida ka tele-
foni või e-posti teel. Soovi korral 
võib jääda anonüümseks. Juhtum 
arutatakse ohvriabi töötajaga läbi 
ning otsustatakse, mida edasi teha. 
Seejärel antakse informatsiooni abi  
saamise võimalustest, juhendatak-
se ja toetatakse suhtlemisel riigi ja 
kohaliku omavalitsuse ning teiste 
ohvrile vajalikke teenuseid osutu-
vate asutustega.

Riik hüvitab psühholoogi-
lisele abile tehtud kulutu-
sed
Psühholoogilise abi kulud hüvi-
tab vajadusel süüteo ohvritele ja 

nende perekonnaliikmetele riik. 
Kaheaastase ohvriabiteenuse ko-
gemus on näidanud, et esmane 
nõustamine ei ole paljudel juhtudel 
piisav. Suurem osa vajab pikaaja-
list professionaalset abi, mis ei ole 
aga enamikule kõrge hinna tõttu 
kättesaadav. Kuluhüvitist on vaja-
duse korral õigus saada kuni ühe 
kuupalga alammäära ulatuses nii 
ohvril endal kui ka tema perekon-
naliikmetel, kui nende toimetule-
kuvõime on süüteo tõttu langenud 
(kuupalga alammäär 2007. aastal 
on 3600 krooni).

Psühholoogilise abi kulude re-
gulatsioon on loodud eeskätt sel-
leks, et aidata kaasa kergemate 
kuri- ja väärtegude ohvriks (näi-

teks perevägivalla juhtumid) lan-
genute kiiremale psühholoogilisele 
rehabilitatsioonile ning vägivalla- 
ja muude kuritegude ohvrite pere-
konnaliikmete sotsiaalse toimetu-
lekuvõime paranemisele.

Psühholoogilise abi kuluhüvi-
tise saamise eelduseks on süüteo 
kohta väärteo- või kriminaalmenet-
luse alustamine. Kulud hüvitatakse 
õigustatud isikule ühe aasta jook-
sul alates süüteo toimepanemisest. 
Seadusest tulenevalt on psühho-
loogilise abi teenusteks psühholoo-
giline nõustamine, psühhoteraapia 
või tugigrupp.

Vastav taotlus tuleb esitada piir-
kondlikule ohvriabi töötajale, ku-
lud maksab välja sotsiaalkindlus-
tusamet. Eesmärgiks on ohvri või 
tema perekonnaliikmete toimetule-
kuvõime taastamine, mitte kuriteo-
ga tekitatud kahju hüvitamine.

Ohvriabi hüvitis
Ohvritel oli ka varem ja on jätkuvalt 
antud õigus taotleda riiklikku hüvi-
tist. Hüvitist makstakse kuriteo ta-
gajärjel tekkinud raske tervisekah-

justuse, vähemalt kuus kuud kestva 
tervisehäire ja ohvri surma puhul. 
Hüvitise määramise aluseks võe-
takse vägivallakuriteoga tekitatud 
kahju loetelu: töövõimetusest tu-
lenev kahju; ohvri ravikulud (mille 
hulka loetakse ka kulutused psüh-
holoogilisele nõustamisele kuni 10 
seanssi ning psühho teraapiale kuni 
15 seanssi); ohvri surmast tulenev 
kahju; prillidele, hambaproteesi-
dele, kontaktläätsedele ja muudele 
keha funktsioone asendavatele abi-
vahenditele ning riietele tekitatud 
kahju; ohvri matusekulud.

Ohvriabi seaduse alusel hüvita-
takse kuriteoga tekitatud varalisest 
kahjust 80% eespool nimetatud 
asjaoludel tekkinud tegelikust va-
ralisest kahjust, kuid mitte rohkem 
kui 150 000 krooni. Vägivalla-
ohvri matusteks tehtud kulutused 
hüvitatakse 7000 krooni suuruses 
summas, millest arvatakse maha 
saadud riiklik matusetoetus (mis 
on 2007. aastal 2600 krooni).

Enne 2007. aasta 1. jaanuari 
määratud perioodilised hüvitised, 
mille maksmine jätkub ka sel aas-
tal, arvutatakse ümber uute mää-
rade kohaselt. On oluline teada, et 
ohvri matuse- ja ravikulude hüvi-
tamist saab taotleda inimene, kes 
on neid kuulutusi tegelikult teinud. 
Hüvitiste taotlemiseks peab kurite-
gu olema politseis registreeritud.

Hüvitise maksmine 
piiriülestel juhtumitel
Ohvriabi seadus viiakse kooskõ-
las Euroopa Nõukogu 29. aprilli 
2004. aasta direktiiviga, mis käsit-
leb kuriteoohvritele hüvitise maks-
mist ja millega luuakse liikmesrii-
kide pädevate astutuste vaheline 
koostöösüsteem, mis avardab vä-
givallakuritegude ohvrite hüvitise 
taotlemise võimalusi piiriülestel 
juhtudel Euroopa Liidus.

Seadust täiendatakse sätetega, 
millega lahendatakse Euroopa Lii-
dus piiriülesel juhtumil kohaldavat 
regulatsiooni hüvitise maksmisele 
vägivallaohvritele hüvitise maks-
mise Euroopa konventsiooniga 
ühinenud riigi kodanikele.

Hüvitist maksab riikliku hü-
vitiskava alusel selle liikmesriigi 
asutus, kelle territooriumil on ku-
ritegu toime pandud.

Ohvriabikeskused
Ohvri pöördumine ohvriabikes-
kusesse sooviga teha oma senises 
elus muudatusi, on suur samm eda-
si. Just siin on ohvriabi töötaja oma 
nõuga toeks. Kui ohver on oma ot-
suses juba kindel, teades, mida ta 
tahab, on teda lihtsam aidata. See, 
kuidas edasi minna ja milline või-
malikest lahendustest valida, jääb 
aga igaühe otsustada.

Kohalik ohvriabikeskus (teenin-
duspiirkond: Rae, Kose, Kõue, Raa-
siku, Jõelähtme, Kuusalu, Loksa, 
Anija, Maardu) asub Ida-Harju Po-
litseiosakonnas aadressil Noorte 9. 
Vastuvõtupäevad on esmaspäev, 
kolmapäev, reede kella 9–12ni ja 
13–16ni. Kuusalus, Jüris ja Kosel 
on vastuvõtt etteregistreerimisega! 
Vastuvõtt Kehras toimub iga kuu 
esimesel teisipäeval. Vastuvõtte 
korraldab ohvriabi töötaja Oksana 
Sviridenko, tel 600 6204, e-post 
oksana.sviridenko@ensib.ee.

Kui sa oled langenud

HOOLETUSE

HALVA KOHTLEMISE

FÜÜSILISE, VAIMSE VÕI 
SEKSUAALSE VÄGIVALLA 
OHVRIKS

on sul abi saamiseks võimalus 
pöörduda ohvriabi töötaja poole.

Vastuvõtuajad: E, K ja R kl 9–12; 13–16

KONTAKT:
Oksana Sviridenko
Sotsiaalkindlustusameti Harju ohvriabikeskuse peaspetsialist

Noorte 9, Maardu
tel 600 6204
e-post oksana.sviridenko@ensib.ee

Mis on ohvriabi?
Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärk on säilita-
da või parandada ohvri sotsiaalset toimetulekut. Õigus ohvriabile 
(nii nõustamine kui ka rahaline hüvitis) on kõigil inimestel, kes 
on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või 
seksuaalse vägivalla ohvriks. Teisisõnu, ohvriabi võib saada igaüks, 
kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju sõltumata sel-
lest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks või mitte. Ohvriabitöö-
taja poole võib pöörduda ka kooli- või perevägivalla all kannataja: 
naine, mees, laps.
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SA Viimsi 
Muuseumid 
lehenäitus

RadionetRadionet
Wireless network systems

Miiduranna külas Ranna tee 
ääres asuv kirju ajalooga hoo-
ne on ehitatud 1850. aasta-
tel. See, kas hoone oli rajatud 
moonakate majaks või ran-
navalvehooneks, ei ole teada. 
1870. aastatel anti maja kasu-
tada tolleaegsele piirivalvele 
ja kuni 1923. aastani tegutses 
hoones Eesti vabariigi piiri-
valve. 1920. aastate alguses 
hakkas Viimsi vald hoonet 
endale taotlema, sest Haabnee-
me vallamaja oli liiga väike. 
1923. aastal jõutigi niikaugele, 
et koliti sisse.

Krundil paiknes kolm hoo-
net: paekivist ja palkidest elu-
maja ning laut. Hoonete sei-
sukorda hinnati alla keskmise. 
Seinapalgid olid kohati mä-
danenud, põrandad kulunud, 
lauda laastukatus lagunenud. 
1923.–1939. aastatel tegutses 

Viimsi vallamaja 1930. aastatel, Hans Sardi foto.

Endine vallamaja 2007, Alar Miku foto.

seal Viimsi vallavalitsus ja raa-
matukogu.

Kui rääkida valla inventarist, 
siis see oli üsna kehvapoolne. 
1921. aastal kuulus sinna üks 
tool, kaal, seitse kaalupommi, 
laualamp, kolm valimiskasti, 
lumelabidas, lipp ühes varda 
ja nööriga, kantseleilaud ja -
kapp, riiul, templipadi, kahek-
sa ametitemplit, arvelaud, kaks 
kirjapressi ja joonlauda, käärid, 
petrooliuminõu ning kuus pin-
ki. Inventari muretseti muidugi 
juurde, kuid veel 1937. aastal 
oli Viimsi üks vähestest kahe 
tuhande elanikuga valdadest, 
mille valitsusel puudus kirju-
tusmasin. Vallavalitsus tegutses 
Miidurannas kuni 31. märtsini 
1939. Seejärel koliti Irusse.

1939. aastal paigutati hoo-
nesse neli perekonda, kelle 
talud oli sõjavägi Miiduranna 

põhjaosas lammutanud. Lü-
hikest aega pärast perede lah-
kumist paiknes seal ka Viimsi 
külanõukogu.

1950. aastate keskel asus 
hoones Kirovi kolhoosi kon-
tor. 1950. aastate lõpust alates 
kasutas maja Miiduranna küla-
rahvas, kes seal seltsitegevust 
korraldas. 1990. aastate alguses 
võeti hoone külaelanikelt ära 
ja sinna paigutati munavärvi 
tootev ettevõte. Asutus töötas 
aastapikkuse perioodi ja pärast 
seda jäi maja tühjaks.

Tänapäeval on Ranna tee 3 
nime kandev hoone, rahva seas 
tuntud ka kui Miiduranna ba-
rakk, ohus Ranna tee laien-
damise tõttu, mille käigus on 
plaanitud maja lammutada.

Seekordse lehenäitusega oleme jõudnud Miiduranna külla.
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MLA Viimsi Lasteaiad
kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

Randvere lasteaed
muusikaõpetaja
logopeed
abiõpetaja (ei ole vajalik pedagoogiline haridus)

Viimsi lasteaed Piilupesa
logopeed

Pargi lasteaed
majaperenaine ehk koristaja (0,5)

MLA Viimsi Lasteaiad 
Kaluri tee 10, 74001 Haabneeme, Viimsi vald 
Info: 606 6930, 606 6932

Mälestusi lapsepõlvest 
Rohuneemes
Oktoobrikuu esimesel lau-
päeval oli Viimsi koduloo-
huvilistel külas Tartu obser-
vatooriumi astronoom Tõnu 
Viik. Külalise lapsepõlv ja 
koolipoisiaastad möödusid 
Rohuneeme külas. Hiljem 
viis elutee noore mehe õppi-
ma Tallinnasse ja Tartusse.

1963. aastal lõpetas Tõnu Viik 
Tartu Ülikooli astronoomina 
ning sellest ajast on töötanud 
samal alal. Ta on astronoomia-
doktor ja mitme selle valdkon-
na rahvusvahelise ühenduse 
liige. Viik on palju aastaid ol-
nud astrofüüsika ja atmosfää-
rifüüsika instituudi ja hiljem 
Tartu observatooriumi direktor. 
Praegu on ta samas asutuses 
vanemteadur.

Külalise esinemisteema ei 
olnud siiski mitte astronoomia, 
vaid kodukülas Länne talus 
veedetud lapsepõlve meenutu-
sed. Tõnu Viik jutustas nii: „Mu 
kodu oli tavaline kalurimaja, 
nagu neid Eesti põhjarannikul 
on olnud vist tuhandeid, ehita-
tud 20. sajandi alguses. Kunagi 
ammu oli majal rookatus, siis 
pilpakatus ja veel hiljem pandi 
eterniit. Kogu hoone oli jaga-
tud kolmeks ruumiks, millest 
idapoolsemat nimetati kamb-
riks. Seal hoiti riideid ja jalat-
seid, aga ka toitu: soolatud sea-
liha tünni, või- ja piimakausse. 
Ahju selles ruumis ei olnud.

Keskmine tuba oli tegeli-
kult suur köök pliidi, ahjusuu 
ja korstnajalaga. Seal magasid 
isa ja ema ning ka mina poisi-
kesena. Köögis käis põhiline 
pereelu. Põhjapoolse akna all 
asetses söögilaud, kus isal oli 
oma kindel koht. Sealsamas 
paiknes minu voodi. Idapool-
se seina ääres asus vanemate 
lahtitõmmatav puitvoodi. Lõu-
naseina ääres seisis suur kõrge 
kapp, kus hoiti leiba ja teisi 
toiduaineid. Samas akna kõr-

val rippus väike seinapeegel ja 
ukse juures riidevarn.

Elumaja läänepoolsemat 
ruumi nimetati toaks. Keset 
tuba oli ümmargune laud, mida 
sai keskmise osa lisamisega 
suuremaks teha. Nurgas seisis 
trümoopeegel ja ilusa kõlaga 
kell. Toas oli kaks voodit: ühes 
magasid õed Helmi ja Salme 
ning teises Johanna. Seda aega, 
kui vanem vend veel kodus 
elas, ma ei mäleta. Seepärast 
ei oska öelda, kus oli tema ase. 
Ruumis oli ka pesukummut 
ning muidugi suur pottahi, mis 
hiljem plekkahju vastu välja 
vahetati.”

Külaline rääkis, et elumaja 
juurde kuulus palksaun, mille 
isa oli ehitanud 1931. aastal. 
See oli tavaline suure kerisega 
leilisaun, mis võttis palju puid 
ning seepärast pesti seal üle nä-
dala laupäeviti. Hoonete juur-
de kuulus loomalaut, millega 
sama rookatuse all olid ka õue-
kamber ja kuur. Õuekambris 
hoiti suures kastis jahu, vanu 
riideid ja palju muud. Selle esi-
sein ei olnud lauda omaga tasa, 
vaid natuke tagapool, nii et 
tekkis omapärane katusealune. 
Kohe räästa all roovlattide kül-
jes olid kiigenöörid: see oli üks 
laste armastatuim mängukoht. 
Kuuris hoiti igasugust kraami: 
vanu võrke ja õliriideid, tuura, 
maakirvest, kelku ja tõukekel-
ku. Majapidamisse kuulus ka 
sealaut: kena palkidest tehtud 
ehitis, puha pilpakatusega. 
Kohe selle kõrval oli planku-
dest ehitatud seaaed.

Eemal rannas asus palkidest 
võrkmaja, kus hoiti kõikvõi-
malikke püügivahendeid, õli-
nõusid, köisi, ankruid ja muud. 
Maja juures oli ka kelder, mis 
oli ehitatud maakividest ja vih-
ma kaitseks peale laotud vanu 
paadipardaid. Keldris hoiti 
kartuleid ja hoidiseid. Talviti 
kaeti uks hoolega pilliroo ja 
kuuseokstega, et külm ligi ei 
pääseks.

Seejärel meenutas Viik 
oma isa ja ema: „Isa oli kogu 
elu kalur. Igal hommikul uu-
ris ta esimese asjana, mis tuul 
on. Selle tarbeks oli meil alati 
tuulelipp kusagil üleval, hiljem 
juba minu tehtud. Sama kom-
me säilis ka siis, kui isa juba 
pensionil oli.

Ema ülesanded kodus olid 
väga laialdased: peale paadi 
vastas käimise toimetas ta veel 
loomi, hooldas lapsi, pesi pesu, 
valmistas toitu, rakendas, pa-
randas ja kivistas võrke, kraasis 
villa, tegi lõnga, kudus sokke ja 
kindaid jne. Pühapäeviti püüti 
natuke vähem tööd teha, siis 
puhati välja igapäevasest lõpu-
tust rahmeldamisest. Niipalju 
kui mina mäletan, oli meil alati 
lehm, paar-kolm lammast, siga 
ja kanad.”

Rannapere üks suuremaid 
töid oli kindlasti võrguparan-
dus. Tollal olid võrgud tehtud 

peenest puuvillasest niidist, 
mis kergesti katki läks. Paran-
damisel kasutatavad tööriistad 
olid võrgukäbi ja sõrmnuga 
ning spetsiaalne tööriist, võrk-
hark.

Järgmisena jõudis esineja 
kalapüügi juurde: „Meil oli 
petrooleumil töötav ühesi-
lindriline Vikström-mootoriga 
seitsmemeetrine paat, mille 
eest hoolitseti väga hästi, sest 
see oli pere põhiline tugi. Isa 
tõrvas paati igal kevadel: sel-
leks tehti väike lõke, mille 
kohale seati pada. Tõrv pidi 
tingimata olema puutõrv, mit-
te kivitõrv. Kui tõrv parajalt 
kuum oli, pintseldas isa sellega 
paadilaudu: sai ilus helepruun. 
Vaat selle paadiga käidi siis 
merel. Igal õhtul enne minekut 
tuli võrgud kivistada: võrkude 
alumise paela küljes olid iga 
1,5–2 meetri tagant nn lipsud, 
kuhu lenksõlmega kinnitati 

paras kivi raskuseks. Kivista-
misel pandi võrgud paadi põ-
hilaudadele korrapäraselt, nii 
et alumine pael oli käila poole. 
Seejärel läks isa piirivalvurite 
juurde ja teatas, et ta tahab me-
rele minna. Piirivalvurid kirju-
tasid paadi numbri ja meeste 
nimed raamatusse ja küsisid, 
kuhu täpselt minna kavatsetak-
se ja kui kauaks, ning alles siis 
andsid loa.

Võrgud viidi õhtul sisse 
ja toodi varahommikul välja. 
Ema ja vanemad õed pidid sel 
ajal olema rannas vastas. Me-
relt tulnud paat vinnati erilise 
vinnaga mööda rundukitelasid 
kaldale ja seati pukkide abil 
horisontaalseks. Runduk oli ki-
videst ehitatud alus, mille pea-
le pandi paadi liikumissuunaga 
risti olevad ümarpalgid – telad. 
Kui paat oli üles vinnatud, siis 
hakati kohe kalu võrgust välja 
võtma.”

Lisaks võrgupüügile jutus-
tas Tõnu Viik põhjalikult ka 
teistest viisidest: kakuami- ehk 
kastmõrra- ja lestapüügist, jää-
alusest ja põhjaõngedega püü-
gist, rüsa- ehk mõrrapüügist 
ja veel mõnest. Lõpetuseks 
vaatasime üheskoos külalise 
kooliaegseid fotosid ja püüdsi-
me piltidel olevaid inimesi ära 
tunda.

Koduloohuviliste järgmi-
ne kogunemine on laupäeval, 
3. novembril algusega kell 11 
Viimsi koduloomuuseumis 
Pringi külas Nurme tee 3. See-
kord räägime Viimsi poolsaare 
ajaloolistest militaarrajatistest. 
Külla tuleb sõjaajaloo profes-
sor Mati Õun. Kõik huvilised 
on oodatud.

Jaan Tagaväli
Viimsi kultuuriloo selts
koduloouurijate ringi esimees

Lapsepõlvetuttavad Tõnu Viik (vasakul) ja seltsi juhatuse esimees Raivo Tomingas
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Meie rõõmuks oli peole tul-
nud suur hulk noori uudistajaid. 
Arvukas keskuse külastamine 
jätkus kogu järgneva nädala. 
Populaarseimaks mänguks 
noorte seas on saanud õhuho-
ki. Huvi pakub ka kott-toolide 
nurgas vestlusring.

Noortekeskuse töö ei piirdu 
ainult tubaste tegevustega. Ok-
toobrikuu koolivaheaja nädalal 
külastame Nõmme seikluspar-

Randvere 
noortekeskus 
on avatud

Sügisene koolivaheaeg �9. okt – �. nov 
Randvere noortekeskuses

Esmaspäeval, 29. oktoobril kl 15
Vahvlite ja popkorni küpsetamine ning suurelt ekraanilt filmi vaatamine
Osavõtt tasuta.

Teisipäeval, 30. oktoobril kl 12

Nõmme seikluspargi külastus
Sellel päeval on Randvere noortekeskus suletud.

Osavõtutasu 50 krooni. Kohtade arv piiratud. Vajalik eelregistreerimine. Lisainfo ja registree-
rimine telefonil 606 4034, e-posti aadressil karmel@huvikeskus.ee või kohapeal. Rohkem 
teavet Nõmme seikluspargi kohta leiate aadressilt www.nommeseikluspark.ee.

Kolmapäeval, 31. oktoobril kl 15
Halloweeni-teemaline kunstipäev
Osavõtt tasuta.

Neljapäeval, 1. oktoobril kl 12
Matk Pirita terviserajale
Sellel päeval on Randvere noortekeskus suletud. Halva ilma korral jätame matka ära ning 
toimub tavapärane keskuse tegevus.

Osavõtt tasuta. Vajalik eelregistreerimine. Lisainfo ja registreerimine telefonil 606 4034, 
e-posti aadressil karmel@huvikeskus.ee või kohapeal.

Reedel, 2. oktoobril kl 17
Hingedepäev
Osavõtt tasuta.

Randvere noortekeskus asub aadressil Kibuvitsa tee 1 ja on avatud E–R 
kl 14.30–20.00.

Sügisene koolivaheaeg �9. okt – �. nov 
Viimsi noortekeskuses (avatud iga päev 
kl 1�–�0). 

Esmaspäeval, 29. oktoobril
kell 12
Meisterdamise päev kõikidele käsitööhuvilistele lastele ja noortele
Eelregistreerimisega. Osavõtutasu 10 krooni.
kell 16
Piljarditurniir. Kes on täpseim ja osavaim?
Eelregistreerimisega.

Teisipäeval, 30. oktoobril
kell 12
Meisterdame ise rütmipille.
Eelregistreerimisega.
kell 16
Muusika- ja rütmiüritus Stomp
Oodatud kõik noored, sest muusikalisi erioskusi pole vaja. Kasutatakse päeval meisterdatud 
pille.

Kolmapäeval, 31. oktoobril
kell 12
Küpsetame koos midagi eriti head
Eelregistreerimisega. Osavõtutasu 10 krooni.
kell 16
Lauatenniseturniir. Tule pane ennast proovile!
Eelregistreerimisega.

Neljapäeval, 1. novembril
kell 12
Näomaalingud: iga osaleja saab näole vahva maalingu
Eelregistreerimisega. Osavõtutasu 10 krooni.
kell 16
Lauajalgpalliturniir. Võisteldakse populaarse lauajalgpalli mängimises.
Eelregistreerimisega.

Reedel, 2. novembril
kell 12
Filmipäev. Vaatame üheskoos põnevat ja toredat lastefilmi.
kell 16
Filmipäev. Vaatame üheskoos populaarset noortefilmi.
Eelregistreerimine: tel 606 6826, e-post viimsink@huvikeskus.ee või kohapeal. Registreeri-
mine lõppeb üks päev enne ürituse toimumist.

ki ja läheme Pirita terviserajale 
matkama.

Olles ise lõpetanud Tallin-
na Ülikooli rekreatsiooni- ehk 
vabaajakorralduse eriala ning 
tegeledes lumelauaspordi ja 
lohesurfiga‚ on mul soov aren-
dada Randvere noortekeskuses 
seikluskasvatuslikku suunda 
ning pakkuda  võimalust tut-
vuda eespool nimetatud spor-
dialadega. Ootame ka noorte 

värskeid ideid ja ettepanekuid, 
et mitmekesistada keskuse te-
gevust.

Praegu käib logovõistlus, 
milles saavad osaleda kõik 
soovijad. Tööd tuleb saa-
ta koos kontaktandmetega 
aadressile Randvere noor-
tekeskus, Kibuvitsa tee 1, 
Randvere küla või e-postile 
karmel@huvikeskus.ee (mär-
gusõna „Logokonkurss”). Jul-
get kaasalöömist meie ühistes 
tegemistes!

Karmel Ekker
Randvere noortekeskuse 
noorsootöötaja

8. oktoobril avasime Viimsi noortekeskuse filiaali Randve-
res. Avamispeo juhatas sisse lõbusate slaididega Randvere 
noortekeskuse sünnist Viimsi noortekeskuse juhataja Annika 
Orgus. Seejärel anti võti üle uuele keskusele. Sümboolse ta-
baluku keeras lahti abivallavanem Endel Lepik.

Endel Lepik ja Karmel Ekker
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Viimsi vallavalitsuse määrused

17. august 2007 nr 47

Viimsi Vallavalitsuse 
28.04.2006 määrusega nr 26 
kehtestatud ja 02.03.2007 
määrusega nr 21 muudetud 
„Viimsi valla ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooniga liitumisel 
liitumistasu hüvitamise ees-
kirja” muutmine.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 30 
lõike 1 punkti 2, ühisveevärgi ja -ka-
nalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21, § 6 
lõike 3 alusel ja Viimsi Vallavolikogu 
määrust „Viimsi valla ühisveevärgi- 
ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirja 
muutmine” (kinnitatud Viimsi Valla-
volikogu 13.03.2001 määrusega nr 5 
ning muudetud 14.05.2002 määruse-
ga nr 17, 14.10.2003 määrusega nr 31 
ja 10.01.2006 määrusega nr 3) ning 
arvestades ASi Viimsi Vesi ettepane-
kuid:

§ 1. Viimsi Vallavalitsuse 28. aprilli 
2006 määrusega nr 26 kinnitatud ja 
02.03.2007 määrusega nr 21 muude-
tud „Viimsi valla ühisveevärgi ja -ka-
nalisatsiooniga liitumisel liitumistasu 
hüvitamise eeskirjas” (edaspidi eeski-
ri) tehakse järgmised muudatused:

(1) Eeskirja § 1 „Üldsätted” täienda-
takse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„Liitumistasu hüvitist saab taotleda 
isik, kellele on AS Viimsi Vesi kirja-
likult teatanud liitumise võimalikku-
sest.”

(2) Eeskirja § 2 „Liitumistasu hüviti-
se saamiseks õigustatud isik” lõige 1 
punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse 
järgmiselt:

„1) ta on vallas asuva liituva kinnistu, 
millel asub elamu, omanik või liising-
lepingust tulenevalt rentnik”;

(3) Eeskirja § 2 „Liitumistasu hüviti-
se saamiseks õigustatud isik” lõige 1 
punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse 
järgmiselt:

„2) ta on valla elanik Rahvastikure-
gistri andmetel”;

(4) Eeskirja § 2 „Liitumistasu hüviti-
se saamiseks õigustatud isik” lõige 1 

punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse 
järgmiselt:

„3) tema liituvale kinnistule on väljas-
tatud elamu ehitusluba enne 22. märtsi 
1999. a või mõni muu haldusdokument 
(Riikliku vastuvõtukomisjoni akt, 
Maa-ameti õiend, Hooneregistri õiend, 
Ehitisregistri õiend, inventariseerimise 
õiend, elamu ostmist või omandamist 
tõendav dokument), mis tõendab ela-
mu valmimist enne käesolevas punktis 
nimetatud kuupäeva;”

(5) Eeskirja § 2 „Liitumistasu hüviti-
se saamiseks õigustatud isik” lõige 1 
punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

(6) Eeskirja § 2 „Liitumistasu hüviti-
se saamiseks õigustatud isik” lõige 2 
punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse 
järgmiselt:

„1) ta on vallas asuva liituva kinnistu, 
millel asub elamu, omanik või liising-
lepingust tulenevalt rentnik;”

(7) Eeskirja § 2 „Liitumistasu hüviti-
se saamiseks õigustatud isik” lõige 2 
punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse 
järgmiselt:

„2) ta on valla elanik Rahvastikure-
gistri andmetel”;

(8) Eeskirja § 2 „Liitumistasu hüviti-
se saamiseks õigustatud isik” lõige 2 
punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

(9) Eeskirja § 2 „Liitumistasu hüvitise 
saamiseks õigustatud isik” täiendatak-
se lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Õigus liitumistasu täielikule ja 
osalisele hüvitamisele on isikul, kui 
tema kinnistu liidetakse ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooniga 2 aasta jooksul 
alates hetkest, kui AS Viimsi Vesi on 
kirjalikult teatanud liitumise võimalik-
kusest.”

(10) Eeskirja § 4 „Liitumistasu hüvi-
tise taotluse avaldus” lõige 2 punkti 
3 muudetakse ja sõnastatakse järgmi-
selt:

„3) liidetaval kinnistul asuva elamu 
ehitusluba või mõni muu haldusdo-
kument (Riikliku vastuvõtukomisjoni 
akt, Maa-ameti õiend, Hooneregistri 
õiend, Ehitisregistri õiend, inventa-
riseerimise õiend, elamu ostmist või 
omandamist tõendav dokument)”;

(11) Eeskirja § 5 „Liitumistasu täieli-
ku või osalise hüvitise saamise otsus ja 

hüvitise väljamaksmine” täiendatakse 
lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) AS Viimsi Vesi kohustub 2 aasta 
jooksul tagama ühisveevärgi ja -kana-
lisatsioonitorustiku ekspluatatsiooni 
võtmise hüvitamise määramisest ar-
vates. Juhul kui AS Viimsi Vesi ei ole 
täitnud oma kohustust, on vallal õigus 
tagasi nõuda väljamakstud hüvitist”.

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viim-
si Teataja ning valla veebilehel.

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast 
avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
kantseleis.

Urmas Arumäe, vallavanem

Kristo Kallas, vallasekretär

21. september 2007 nr 56

Prangli Rahvamaja üüri- ja 
teenuste hinnakirja kinnita-
mine
Määrus kehtestatakse „Viimsi valla 
põhimääruse” § 64 lõike 4 alusel:

§ 1. Kehtestada Prangli Rahvamaja 
üüri- ja teenuste tariifid alljärgnevalt:

(1) Prangli Rahvamaja üür

1) tunnitasu 150.–

2) päevatasu (üle 4 tunni) 1000.–

(2) Fuajee

1) tunnitasu 75.–

(3) Helivõimendus

1) tunnitasu 50.–

2) päevatasu 300.–

(4) Dataprojektor ja ekraan

1) tunnitasu 50.–

2) päevatasu 300.–

(5) Ruumide üür ööbimisel

1) 1 inimese ööbimistasu 50.–

(6) Telkimine

1) 1 inimese ööbimistasu 25.–

2) alla 3aastased lapsed tasuta

(7) Lõkke tegemine

1) lõkke tegemise tasu 100.–

2) lõkkematerjal (40 liitrit) 50.–

§ 2. Viimsi Vallavalitsusel on õigus 
oma korraldusega teha soodustusi 
käesoleva määrusega kehtestatud hin-
nakirjast.

§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viim-
si Teataja ning valla veebilehel.

§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast 
avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
kantseleis.

Urmas Arumäe, vallavanem

Kristo Kallas, vallasekretär

21. september 2007 nr 57

Aadressi määramine Metsa-
kasti külas
Võttes aluseks kohanimeseaduse ja 
Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004 mää-
rusega nr 22 kehtestatud „Kohanime 
määramise korra” ning Peep Prommi 
30.08.2007 avalduse:

§ 1. Määrata maaüksusele Metsakasti VI  
(katastritunnusega 89001:010:1330) 
aadressiks Metsakasti tee 21. Maaük-
suse asukoht näidatud lisas 1 oleval 
plaanil.

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viim-
si Teataja ning valla veebilehel.

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast 
avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
kantseleis.

Urmas Arumäe, vallavanem

Kristo Kallas, vallasekretär

21. september 2007 nr 58

Aadressi määramine Randve-
re külas
Võttes aluseks kohanimeseaduse ja 
Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004 
määrusega nr 22 kehtestatud „Kohani-
me määramise korra” ning Enno Seli-
randi 28.08.2007 avalduse:

§ 1. Määrata maaüksusele AÜ Aia-
otsa üldmaa (katastritunnusega 
89007:003:0886) aadressiks Keiu tee 
16. Maaüksuse asukoht näidatud lisas 
1 oleval plaanil.

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viim-
si Teataja ning valla veebilehel.
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Viimsi  Vallavolikogu  
09.10.�007  Istungi Õigusaktid

09.10.2007 istUngi 
 otsUsed

nr 87 ettepaneku tegemine 
Vabariigi Valitsusele valla- ja 
linnaeelarve seaduse muutmi-
seks

nr 88 Ühistranspordiseadusest 
tulenevate ülesannete delegee-
rimine avaliku laevaliiniveo 
korraldamiseks Viimsi valla 
haldusalas olevate saartega

nr 89 Munitsipaalasutuse 
Viimsi Muuseumid tegevuse 
lõpetamine ja muuseumi tege-
vuse ümberkorraldamine

nr 9 Asi Rannapere Pansio-
naat aktsiakapitali suurenda-
mine

nr 91 Volituste andmine kin-
nistu omandamiseks notariaal-
se eellepingu sõlmimiseks

nr 92 Volituste andmine kin-
nistu omandamiseks notariaal-
se eellepingu sõlmimiseks

nr 93 Volituste andmine kin-
nistu omandamiseks notariaal-
se eellepingu sõlmimiseks

nr 94 Volituste andmine kin-
nistu omandamiseks notariaal-
se eellepingu sõlmimiseks

nr 95 detailplaneeringu alga-
tamine ja lähteülesande kin-
nitamine: Lubja küla, Kiltsi 
maaüksus

nr 96 tammneeme küla, maa-
üksuste silla, silla i, ii ja iii 
detailplaneeringu vastuvõtmi-
ne ja avalikule väljapanekule 
suunamine

nr 97 Leppneeme küla, maa-
üksuste Jaani iX ja X detail-

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast 
avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
kantseleis.

Urmas Arumäe, vallavanem

Kristo Kallas, vallasekretär

21. september 2007 nr 59

Aadressi määramine Lepp-
neeme külas
Võttes aluseks kohanimeseaduse ja 
Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004 mää-
rusega nr 22 kehtestatud „Kohani-
me määramise korra” ning Paul Nõu 
29.08.2007 avalduse:

§ 1. Määrata maaüksusele Männiku 
(katastritunnusega 89001:003:0869) 
aadressiks Lännekalda tee 6. Maaük-
suse asukoht näidatud lisas 1 oleval 
plaanil.

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viim-
si Teataja ning valla veebilehel.

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast 
avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
kantseleis.

Urmas Arumäe, vallavanem

Kristo Kallas, vallasekretär

21. september 2007 nr 60

Aadresside määramine Lepp-
neeme külas
Võttes aluseks kohanimeseaduse, 
Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004 mää-
rusega nr 22 kehtestatud „Kohanime 
määramise korra” ja Viimsi Vallavoli-
kogu 26.06.2007 otsusega nr 68 keh-
testatud Miku V, Koltse III Põldmäe 
III detailplaneeringu:

§ 1. Määrata Miku V, Koltse III Põld-
mäe III maaüksustest moodustatavate-
le elamukruntidele alljärgnevad aad-
ressid:

1) Karusambla tee 27 detailplaneerin-
gujärgne krunt positsiooniga 8

2) Karusambla tee 29 detailplaneerin-
gujärgne krunt positsiooniga 7

3) Karusambla tee 31 detailplaneerin-
gujärgne krunt positsiooniga 6

4) Karusambla tee 33 detailplaneerin-
gujärgne krunt positsiooniga 5

5) Karusambla tee 35 detailplaneerin-
gujärgne krunt positsiooniga 4

6) Karusambla tee 37 detailplaneerin-
gujärgne krunt positsiooniga 3

7) Karusambla tee 39 detailplaneerin-
gujärgne krunt positsiooniga 2

8) Karusambla tee 41 detailplaneerin-
gujärgne krunt positsiooniga 1

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viim-
si Teataja ning valla veebilehel.

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast 
avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
kantseleis.

Urmas Arumäe, vallavanem

Kristo Kallas, vallasekretär

28. september 2007 nr 61

tee nimetuse ja aadresside 
määramine Laiaküla külas
Võttes aluseks kohanimeseaduse, 
Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004 mää-
rusega nr 22 kehtestatud „Kohanime 
määramise korra” ja Viimsi Vallava-
litsuse 26.06.2007 otsusega nr 455 
kehtestatud Laiaküla küla, maaüksus 
Laiamäe detailplaneeringu: 

§ 1. Määrata Laiamäe maaüksusest 
moodustatavale teele nimetuseks Laia-
mäe tee.

§ 2. Määrata Laiamäe maaüksustest 
moodustatavatele elamukruntidele all-
järgnevad aadressid:

1) Laiamäe tee 6 detailplaneeringu-
järgne krunt 8

2) Laiamäe tee 8 detailplaneeringu-
järgne krunt 9

3) Laiamäe tee 10 detailplaneeringu-
järgne krunt 10

4) Laiamäe tee 11 detailplaneeringu-
järgne krunt 1

5) Laiamäe tee 13 detailplaneeringu-
järgne krunt 2

6) Laiamäe tee 15 detailplaneeringu-
järgne krunt 3

7) Laiamäe tee 17 detailplaneeringu-
järgne krunt 4

8) Laiamäe tee 19 detailplaneeringu-
järgne krunt 5

9) Laiamäe tee 21 detailplaneeringu-
järgne krunt 6

10) Laiamäe tee 23 detailplaneeringu-
järgne krunt 7

§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viim-
si Teataja ning valla veebilehel.

§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast 
avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
kantseleis.

Urmas Arumäe, vallavanem

Merit saar, jurist vallasekretäri 
ülesannetes

5. oktoober 2007 nr 62

Aadressi määramine Rohu-
neeme külas
Võttes aluseks kohanimeseaduse, 
Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004 
määrusega nr 22 kehtestatud „Kohani-
me määramise korra” ja Terence Hug-
hese 24.09.2007 avalduse:

§ 1. Määrata Rohuneeme külas asuvale 
maaüksusele Külaniidu I (katastritun-
nusega 89001:003:0224) aadressiks 
Külaniidu tee 6, asukoht näidatud lisas 
1 oleval plaanil.

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viim-
si Teataja ning valla veebilehel.

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast 
avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
kantseleis.

Urmas Arumäe, vallavanem

Kristo Kallas, vallasekretär
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planeeringu vastuvõtmine ja 
avalikule väljapanekule suu-
namine

9. oktoober 2007 nr 95

detailplaneeringu algatamine 
ja lähteülesande kinnitamine: 
Lubja küla, Kiltsi maaüksus
Planeerimisseaduse § 10 lõike 5 ja 7, 
Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 mää-
rusega nr 19 kehtestatud „Viimsi valla 
ehitusmääruse” § 2 punkti 2, § 9 lõike 7 
alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse 
ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu maa- 
ja planeerimiskomisjoni ning keskkon-
nakomisjoni seisukohti ning lähtudes 
Mare Nõmme 07.08.2006 taotlusest nr 
27, Viimsi Vallavolikogu otsustab:

1. Algatada detailplaneering Viimsi 
vallas, Lubja külas, Kiltsi maaüksusel 
maa kasutamise sihtotstarbe muutmi-
seks üldplaneeringujärgsest põlluma-
jandusmaast ärimaaks, väikeelamu-
maaks, haljasmaaks ja liiklusmaaks 
ning krundi ehitusõiguse määramiseks 
vanurite hooldekodu ja üksikelamute 
ehitamiseks, vastavalt käesolevale ot-
susele lisatud skeemile (lisa 1).

2. Kinnitada detailplaneeringu lähte-
ülesanne nr 27 (lisa 2).

3. Kooskõlastatud detailplaneering tu-
leb esitada vallavalitsusele vastuvõt-
miseks 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 detailplanee-
ringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui 
detailplaneering ei ole tähtaegselt esi-
tatud, kaotab detailplaneeringu algata-
mise otsus kehtivuse.

4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Tea-
taja ja Viimsi valla veebilehel.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tal-
linna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tal-
linn) või esitada vaie Viimsi Vallavoli-
kogule 30 päeva jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa

volikogu esimees

NB! Otsuses nimetatud lisadega 
saab tutvuda Viimsi valla veebilehel 
(www.viimsivald.ee) või Viimsi Valla-
volikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

9. oktoober 2007 nr 96

tammneeme küla, maaüksus-
te silla, silla i, ii ja iii detail-
planeeringu vastuvõtmine ja 
avalikule väljapanekule suu-
namine
Planeerimisseaduse § 18 lõike 1, 
Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 
määrusega nr 19 kehtestatud „Viimsi 
valla ehitusmääruse” § 2 punkti 4 alu-
sel, arvestades, et detailplaneering on 
kooskõlastatud vastavalt lähteülesan-
dele ning detailplaneeringut on korri-
geeritud vastavalt Harju maavanema 
18.01.2006 kirjale nr 2.1-13/6767, 
samuti arvestades Vallavolikogu maa- 
ja planeerimiskomisjoni seisukohta, 
Viimsi Vallavolikogu otsustab:

1. Võtta vastu ja suunata avalikule 
väljapanekule Viimsi Vallavolikogu 
09.11.2004 otsusega nr 107 algatatud 
ning Ruum ja Maastik OÜ koostatud 
Viimsi vallas Tammneeme külas maa-
üksuste Silla, Silla I, II ja III detailpla-
neering (töö nr 29/05).

2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Tea-
taja ja Viimsi valla veebilehel.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tal-
linna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tal-
linn) või esitada vaie Viimsi Vallavoli-
kogule 30 päeva jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa

volikogu esimees

9. oktoober 2007 nr 97

Leppneeme küla, maaüksuste 
Jaani iX ja X detailplaneerin-
gu vastuvõtmine ja avalikule 
väljapanekule suunamine
Planeerimisseaduse § 18 lõike 1, loo-
duskaitseseaduse § 40 lõike 3 ja 4 punk-
ti 1, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 
määrusega nr 19 kehtestatud „Viimsi 
valla ehitusmääruse” § 2 punkti 4 alu-

§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viim-
si Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

§ 4. Määrus jõustub kolmandal päeval 
pärast avalikustamist Viimsi Vallavoli-
kogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa

volikogu esimees

NB! Viimsi valla arengukava tervik-
tekstiga on võimalik tutvuda Viimsi 
valla veebilehel (www.viimsivald.ee) 
kataloogi „Avalikud dokumendid” 
alamkataloogi „Arengukavad” all või 
Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi 
tee 1.

sel, arvestades, et detailplaneering on 
kooskõlastatud vastavalt lähteülesan-
dele ning detailplaneeringut on korri-
geeritud vastavalt Harju maavanema 
03.07.2007 kirjale nr 2.1-13/3622, sa-
muti arvestades Vallavolikogu maa- ja 
planeerimiskomisjoni ning keskkon-
nakomisjoni seisukohti, Viimsi Valla-
volikogu otsustab:

1. Võtta vastu ja pärast keskkonna-
ministri nõusoleku saamist ehituskee-
luvööndi vähendamiseks, vastavalt 
looduskaitseseaduse § 40 lõikele 3, 
suunata avalikule väljapanekule Viim-
si Vallavolikogu 13.05.2003 otsusega 
nr 69 algatatud ja Viimsi Valla Aren-
duskeskus OÜ koostatud Viimsi vallas 
Leppneeme külas maaüksuste Jaani 
IX ja X detailplaneering (projekt nr 
42-06).

2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Tea-
taja ja Viimsi valla veebilehel.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tal-
linna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tal-
linn) või esitada vaie Viimsi Vallavoli-
kogule 30 päeva jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa

volikogu esimees

9.10.2007 istUngi 
 MääRUsed

9. oktoober 2007 nr 31

Viimsi valla arengukava vas-
tuvõtmine
Määrus kehtestatakse kohaliku oma-
valitsuse korralduse seaduse § 22 lõi-
ke 1 punkti 7 ja § 37 ning Viimsi Val-
lavolikogu 13.12.2005 määrusega nr 
38 kehtestatud ning 09.05.2006 mää-
rusega nr 17 muudetud „Viimsi valla 
põhimääruse” § 114 lõike 6 alusel, ar-
vestades informatsiooni Viimsi valla 
arengukava ja tegevuskava täitmise ja 
muutmise kohta.

§ 1. Võtta vastu „Viimsi valla arengu-
kava; strateegia aastani 2030; inves-
teeringute kava 2007–2013”.

§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Val-
lavolikogu 27.09.2006 määrus nr 34 
„Viimsi valla arengukava vastuvõtmi-
ne”.
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Maa- ja planeerimisameti 
teadaanded

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud 
alljärgnevate detailplaneeringute al-
gatamise korraldused: Rohuneeme 
küla, Valli IV mü (planeeringu ala 
suurus on ca 0,82 ha ja piirneb Kal-
mistu tee 6 / Valli V, Kalmistu tee 8 
ja 10, Otti VI ja V ning Eigi II kin-
nistutega, planeeringu eesmärgiks on 
tingimuste väljaselgitamine kinnistu 
jagamiseks kaheks elamukrundiks ja 
krundi ehitusõiguse määramine väi-
keelamute ehitamiseks, juurdepääsu-
tee lahendamine); Lubja küla, Lubja 
I mü (planeeringu ala suurus on ca 
0,45 ha ja asub Randvere tee ja Tam-
mepõllu tee nurgal, detailplaneeringu 
eesmärgiks on maaüksusel kehtiva 
detailplaneeringukohase krundi ka-
sutamise sihtotstarbe muutmine ela-
mumaast ärimaaks krundil nr 6 ja 
ärimaast elamumaaks krundil nr 10); 
Äigrumäe küla, Allikmäe 1 mü (pla-
neeringu ala suurus on ca 4,9 ha ja 
piirneb Metsamaa M5, Põllumaa P2 
ja P3, Käära kinnistutega ning Tallin-
na linnaga, planeeringu eesmärgiks 
on tingimuste väljaselgitamine maa-
ala kruntideks jaotamiseks ja krundi 
ehitusõiguse määramiseks ); Muuga 
küla, Tõnni-Uuetoa Taganõmme mü 
(planeeringu ala suurus on ca 1,6 ha 
ja piirneb Muuga sadama, Maardu 
linna, Lasti II mü ja Kallasmaa tee 33, 
35, 37, 39 ning Taganõmme tee 5, 11 
kruntidega, planeeringu eesmärgiks 
on tingimuste väljaselgitamine krun-
di ehitusõiguse määramiseks äri- ja 
büroohoone ehitamiseks, arvestades 
rohevõrgustiku koridori säilimisega 
kinnistul); Muuga küla, Uuetoa tee 2 
(planeeringu ala suurus on ca 0,1 ha 
ja asub Meriste tee ja Uuetoa tee ää-
res ning piirneb Eesnõmme tee 1 ja 
Uuetoa tee 4 kruntidega, planeeringu 
eesmärgiks on tingimuste väljaselgi-
tamine krundi ehitusõiguse määrami-
seks väike-elamule juurdeehituse püs-
titamiseks); Leppneeme küla, Katku 
ja Hiire I mü (planeeringu ala suurus 
on ca 0,17 ha ja asub mere ääres ning 
piirneb Lepalinnu tee 4, 6, Leppsilla 
tee 11, 14 kruntidega ja Kiigemäe mü, 
planeeringu eesmärgiks on tingimuste 
väljaselgitamine kinnistute liitmiseks 
üheks elamukrundiks ja krundi ehi-
tusõiguse määramiseks); Tammneeme 
küla, Tammeoru IV ja V mü (planee-
ringu ala suurus on ca 1,1 ha ja asub 

Pällu tee ääres ning piirneb Pällu tee 
4 ja Katlamaja mü, planeeringu ees-
märgiks on tingimuste väljaselgitami-
ne krundi ehitusõiguse määramiseks 
spordihoone ja väike-elamute ehita-
miseks); Püünsi küla, Kristle tee 2 / 
Miku II mü (planeeringu ala suurus 
on ca 0,17 ha ja asub Kristle teeääres 
ning piirneb Lohu mü, Lepiku tee 6, 
Püünsi tee 8 kruntidega, planeeringu 
eesmärgiks on tingimuste väljaselgi-
tamine krundi ehitusõiguse määrami-
seks väike-elamule ja ühele abihoo-
nele); Leppneeme küla, Leppneeme 
tee 110 ja Leppneeme tee I maaüksus 
(planeeringu ala suurus on ca 0,4 ha ja 
asub Leppneeme tee ääres ning piir-
neb Miku III maaüksuse, Leppneeme 
tee 112, Karusambla tee 3 ja 9 krun-
tidega; planeeringu eesmärgiks on 
tingimuste väljaselgitamine kinnis-
tute jagamiseks, liiklusmaa osaliselt 
elamumaaks muutmine, kruntide ehi-
tusõiguse määramine üksikelamute 
ehitamiseks ning kinnistule Leppnee-
me tee 112 juurdepääsutee lahenda-
mine); Tammneeme küla, Tammetõru 
tee 2, 4 ja osaliselt Mäeotsa maaük-
sus (planeeringu ala suurus on ca 0,4 
ha ja asub Tammetõru tee ääres ning 
piirneb Tammetõru tee 6 ja Mereääre 
tee 50 / Jaagu kruntidega; planeerin-
gu eesmärgiks on tingimuste välja-
selgitamine kinnistute liitmiseks ja 
hilisemaks jagamiseks, kruntide ehi-
tusõiguse määramine üksikelamute 
ehitamiseks ning juurdepääsutee la-
hendamine); Rohuneeme küla, Kõrtsi 
maaüksus (planeeringu ala suurus on 
ca 1,6 ha ja asub Sääre tee ääres ning 
piirneb Kivineeme tee 18, 20, Sääre 
tee 39 kruntidega ja merega; planee-
ringu eesmärgiks on tingimuste välja-
selgitamine kinnistu jagamiseks ning 
ehitusõiguse määramine üksikelamu 
ehitamiseks); Randvere küla, Tamme-
kivi tee 8 (planeeringu ala suurus on 
ca 0,4 ha ja piirneb Tammekivi tee 9, 
10, 19, Tammekivi põik 6 kruntidega; 
planeeringu eesmärgiks on tingimuste 
väljaselgitamine krundi ehitusõiguse 
määramine üksikelamu ehitamiseks, 
suvila abihooneks ümberehitamiseks 
ning juurdepääsuteede lahendamine); 
Randvere küla, Särgava maaüksus 
(planeeringu ala suurus on ca 0,2 ha 
ja asub Randvere tee ääres ning piir-
neb Karukämbla I, 2 ja AÜ Kvarts 
üldmaa kinnistutega; planeeringu 
eesmärgiks on tingimuste väljasel-

gitamine krundi ehitusõiguse määra-
mine kauplus-kohviku ehitamiseks); 
Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 
43 ja Käo maaüksused (planeeringu 
ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Ro-
huneeme tee ääres ning piirneb Ro-
huneeme tee 43a, 45, 45a kruntidega 
ja merega; planeeringu eesmärgiks on 
tingimuste väljaselgitamine kinnis-
tute liitmiseks üheks elamukrundiks, 
krundipiiride korrigeerimine, krundi 
ehitusõiguse määramine kaksikela-
mu ehitamiseks); Pringi küla, Poomi, 
Saare ja osaliselt Saluveere tee 9 ning 
Rannapiiri tee 7 maaüksused (planee-
ringu ala suurus on ca 1,3 ha ja piir-
neb Rohuneeme tee 54, Rannamäe tee 
3, Tammesalu tee 5, Tammesalu tee 
10 / Hermani, Saluveere tee 6, Ran-
navälja tee 9,11, Rannapiiri tee 5, 7, 
9, 11, 13 kruntidega; planeeringu ees-
märgiks on tingimuste väljaselgitami-
ne krundipiiride muutmiseks, krundi 
ehitusõiguse määramine kõrghaljas-
tusest vabale maa-alale üksikelamu ja 
abihoone ehitamiseks, maaüksustele 
juurdepääsuteede lahendamine ning 
heakorrastatud haljasala rajamine); 
Pringi küla, Rohuneeme tee 53 / Kin-
gu maaüksus (planeeringu ala suurus 
on ca 0,2 ha ja asub Rohuneeme tee 
ja mere vahel ning piirneb Rohunee-
me tee 55, Vabaõhumuuseumi kin-
nistutega; planeeringu eesmärgiks 
on tingimuste väljaselgitamine krun-
di ehitusõigusega määratud hoonete 
ehitusaluse pindala suurendamiseks, 
restorani välisterrassi ehitamiseks); 
Lubja küla, Mardernose maaüksus 
(planeeringu ala suurus on ca 0,33 ha 
ja asub Lubja tee ääres ning piirneb 
Lubja tee 30 / Mare, Mare I, Kallaku, 
Anijärve tee 6, Sepikoja kinnistutega; 
planeeringu eesmärgiks on tingimuste 
väljaselgitamine ja krundi ehitusõigu-
se määramine olemasolevate ehitiste 
renoveerimiseks ja neid ühendava 
spordi-ja ärihoone ehitamiseks);

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud 
alljärgnevate detailplaneeringute keh-
testamise korraldused: Leppneeme 
küla, Sepamäe tee 11; Pärnamäe küla, 
Lageda põik 4; Laiaküla küla, Laia-
mäe mü; Rohuneeme küla, Rohunee-
me tee 127; Pringi küla, Rohuneeme 
tee 63, 63b ja 63e; Rohuneeme küla, 
Kalmistu tee 2; Rohuneeme küla, 
maaüksus Tammiku.

detailplaneeringu avalik aru-
telu
26.10.2007 algusega kell 13 toimub 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) II 
korruse saalis Tammneeme küla, Suu-
rekivi III, Teigari tee 23, ja sellega 
külgnevas osas Teigari tee, Pearna IV 
ja Pearna III maaüksuste detailplanee-
ringu avalik arutelu. Detailplaneerin-
gu avalikul väljapanekul laekus kolm 
kirjalikku märkust.

26.10.2007–09.11.2007 kella 8.30–
17.00ni (esmaspäeviti kella 18ni ja 
reedeti kella 16ni) toimub Viimsi val-
lamajas (Nelgi tee 1) Tammneeme 
küla, Silla, Silla I, II ja III maaüksuste 
detailplaneeringu avalik väljapanek. 
Planeeritava ala suurus on ca 2,5 ha 
ja asub kahel pool Tammneeme teed 
ning piirneb Männikäbi tee kruntide-
ga, Tammneeme tee 21 / Tiigi II, Eha-
la tee kruntidega, Tammneeme tee 
18, Viimsi Metskond, maatükk nr 84. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnis-
tute jagamine, üldplaneeringujärgse 
maakasutuse sihtotstarbe muutmine 
maatulundusmaast elamumaaks ning 
ehitusõiguse määramine üksikelamu-
te ehitamiseks. Üksikelamu suurim 
lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m, 
suurim lubatud ehitusalune pindala 
on 250 m² . Moodustatavate kruntide 
suurused on vahemikus 1029–4080 
m².
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Viimsi  valla kultuuri kalender
�6. okt – 1�. nov �007

8. okt – 12. nov
Raamatunäitus „Käsitööraamatud 
nobedatele näppudele”
Prangli raamatukogus

15.–31.okt
Fotonäitus „Prangli loodus”
Prangli rahvamajas

18. okt – jaan
Alari Kivisaare fotonäitus „Mere-
äärne Viimsi”
Viimsi koduloomuuseumis

Külastamiseks avatud N, R, L kl 12–17

20.–30. okt
Raamatukogupäevade näitus 
„Raamatust ja raamatukogust”
Viimsi raamatukogus

26. okt kell 20
Vallarahva tervisetund „Kogu 
perega ujuma!”
Eelregistreerimine: tel 609 0980 või 
tiia@viimsivald.ee

Viimsi spaa ujulas

27. okt kell 12
Kadri-Mardipidu eakatele
Esineb pillikoor Merimemm.

Viimsi huvikeskuse saalis

28. okt kell 11
Jumalateenistus
Pastor Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

28. okt kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

28. okt kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu. Laulab 
Toomkoguduse kammerkoor Laudate 
Dominum. Dirigent Veljo Reier.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
IV loeng-leeritund: kümnest kä-
sust. Inimene ja ligimene.
Viimsi koduloomuuseumis

Info:
Marje Plaan, Viimsi valla kultuuritöö koordinaator

tel 606 6866, e-post marje@viimsivv.ee

29. okt kell 12
Koolivaheaeg Viimsi noortekes-
kuses
Meisterdamise päev. Osavõtutasu 10 kr. 
Eelregistreerimine tel 606 6826.
kell 16
Piljarditurniir
Eelregistreerimine tel 606 6826.

30. okt kell 12
Koolivaheaeg Viimsi noortekes-
kuses
Meisterdame ise rütmipille. Eelregist-
reerimine tel 606 6826.
kell 16
Muusika- ja rütmiüritus Stomp
Kasutatakse päeval meisterdatud pille.

30. okt kell 18
Loeng esi- ja keskaja kultuuri-
loost. I loeng: keldi kultuur
Lektor Anu Allikvee

Viimsi koduloomuuseumis

31. okt kell 12
Koolivaheaeg Viimsi noortekes-
kuses
Küpsetame koos. Osavõtutasu 10 kr. 
Eelregistreerimine tel 606 6826.
kell 16
Lauatenniseturniir
Eelregistreerimine tel 606 6826.

1. nov kell 12
Koolivaheaeg Viimsi noortekes-
kuses
Näomaalingud. Osavõtutasu 10 kr. Eel-
registreerimine tel 606 6826.
kell 16
Lauajalgpalliturniir
Eelregistreerimine tel 606 6826.

1.–12. nov
Fotonäitus „Euroopa Liit 50. 50 
Eesti pressifotot”
Viimsi keskkoolis

2. nov kell 12
Koolivaheaeg Viimsi noortekeskuses
Filmipäev, vaatame lastefi lmi.
kell 16
Filmipäev. Vaatame noortefi lmi.

2. nov kell 17
Hingedepäeva tähistamine eaka-
tele
Korraldaja: MTÜ Viimsi Päevakeskus
Randvere külakeskuses, Kibuvitsa tee 1

2. nov kell 18
Hingedepäeva palvus
Vaimulik Jaan Tammsalu

Rohuneeme kabelis

Asjaajamine 
Sardiinia moodi
Alati on nii, et tehes midagi 
huvitavat ja põnevat, möö-
dub aeg poole kiiremini. Kõi-
ge olulisem on alati tulemus, 
mis on saavutatud teatud 
ajaga. Olgu see siis midagi 
käega katsutavat, intellek-
tuaalset või lihtsalt see, kui 
saab kogemuse võrra rikka-
maks. Meie siinoldud aeg on 
möödunud väga ruttu. Tun-
neme, nagu oleksime saa-
bunud alles eelmisel nädal, 
kuid palju asju on juba juh-
tunud: uued inimesed, hu-
vitavad tutvused, põnevad 
üritused, toredad paigad. 
Aga kui võrrelda möödunud 
aega eesmärkidega, siis po-
legi nagu midagi erilist toi-
munud.

Alles nüüd saime kätte oma üli-
õpilaskaardid, millega sööklas 
tasuta süüa ja mida lubati meile 
juba kolm nädalat tagasi. Ikka 
veel otsime sellist töökohta, 
mis ka elatist pakuks, ja itaa-
lia keeles edeneme vaevaliselt, 
mõnikord tundub selle oman-
damine lausa võimatu. Kuna 
me ametlikult kuskil kursustel 
ei käi, vaid oleme iseõppijad, 
siis seda rohkem peame ennast 
sundima ning kogu aeg prak-
tiseerima, nii omavahel kui ka 
sõpradega suheldes. Võib-olla 
on asi lihtsalt selles, et oleme 
väga kannatamatud ja tahame 
kõike saada ruttu, kuid uue 
keele õppimisega tuleb näha 
vaeva.

Inimloomuse üks kõige eba-
meeldivam ja häirivam oma-

dus on püsimatus. Piisab vaid 
ühest allaandmisest ja tagajär-
jeks võib olla loobumine. Meie 
reisi kõige tähtsam eesmärk on 
selgeks saada itaalia keel. Nii 
lihtne ja kodune on siin rääki-
da inglise keelt, aga seegi on 
mõnes mõttes loobumine ja 
lihtsama tee valimine. Raske 
on alustada nullist, aga peab 
meeles pidama, et mis ei tapa, 
teeb tugevaks: lihtsalt peame 
siin suhtlema ainult itaalia kee-
les. Inimesed on igal pool väga 
mõistvad ning kunagi ei vaa-
data halvasti, kui midagi sassi 
läheb. Pigem on halb, kui me 
üldse ei üritagi.

Praegu on meie siinviibimi-
se sisu üks suur ootus ja lootus. 
Esialgne põnevus on tasapisi 
asendunud rutiiniga. Kirjutasi-
me sellest juba eelmisel korral, 
et asjaajamine itaallastega on 
üks suur kannatusterada. Meie 
oleme eestlastena harjunud, et 
kui milleski kokku lepitakse, 
siis nii ka on. Siin aga kokku-
lepped ei kehti. Kogu oma 
lõunamaa temperamendi 
juures on nad aeglased, 
laisavõitu ja kohati tun-
dub, et elu ongi üks suur 
siesta. Mitte midagi pole 
võimalik saada kohe ja 
praegu. Ja kõige nalja-
kam on see, et keegi ei tea, 
miks see nii on. Vastatakse 
ainult, et see on Sardiinia 
ja siin käivad asjad liht-
salt niimoodi. Arvame, et 
kui nad tuleksid Eestisse, 
siis ei jõuaks nad kiirele 
tempole kunagi järele.

Kohati ajab siinne hul-
luks, aga peame siiski tõde-

ma, et meist ei sõltu enam mi-
dagi. Üliõpilaskaardid siiski ju 
lõpuks tulid ja küllap see siesta 
ka ükskord lõpeb või harjume 
sellega lihtsalt ise. Teades juba 
sardiinlasi natuke rohkem, ei 
tohi neid ka väga tagant utsi-
tada, sest valestimõistmise oht 
suur: kes sa selline oled, et 
tuled võõralt maalt ja hakkad 
kõiki õpetama, kuidas asju aja-
da ja kui kiiresti. Arusaamatu-
sed on kiired tulema.

Kõige rohkem oleme tänu-
likud siinsele noortevahetus-
organistatsioonile TDM2000, 
mis on meid kogu aeg aidanud 
ja tänu millele oleme siinse 
eluga väga kiiresti kohanenud. 
Meie liigne kärsitus on neile 
juba mitmeid kordi peavalu 
valmistanud, aga see kõik on 
tingitud kultuurilistest erine-
vustest. Tuleb tunnistada, et 
võõral maal on viisakas järgida 

selle reegleid.

Liis ja 
Carmen

Carmeni ja Liisi elu ja olu Sardiinias on kaotanud oma esialgse võlu 
ja asendunud tasahilju rutiiniga.



10 �6. oktoober �007

SÜNNIPÄEVAD

Palju õnne!
Asta Rebane 12.11 �5

Vilma Vaindlo 22.11 �0

Laine Kiil 23.11 �0

Astrid Muuk 27.11 �0

Meida-Maria Lemba 
06.11 75

Nikolai Moseikin 7.11 75

Olaf Roosmägi 11.11 75

Ahto Tihkan 12.11 75

Helle Pavlov 16.11 75

Ekaterina Kreiter 
20.11 75

Aino Toom 24.11 75

Gaby-Marion 
Bernštein 02.11 70

Ilve Pallon 11.11 70

Nelli Kalaus 12.11 70

Aare Kaldma 13.11 70

Lembit Suits 13.11 70

Niina Karros 21.11 70

Heino Palu 26.11 70

Vello Kristjuhan 01.11 65

Kalju Nahkur 02.11 65

Vaabo Annus 05.11 65

Aime Hallaste 11.11 65

Ene-Mai Luur 12.11 65

Liia Pääsuke 17.11 65

Hilda Ostonen 18.11 65

Ivi Saks 26.11 65

Boriss Zahharov 30.11 65

Valla seenioride nõukoja toimkonnad 
ootavad vastuvõtule eakaid vallaelanikke 
alljärgnevalt:
1. novembril kl 10–12 
majandus- ja finantstoimkonna liige

8. novembril kl 10–12 
tervishoiu- ja eakateabi toimkonna liige

15. novembril kl 10–12 
teede- ja transporditoimkonna liige

22. novembril kl 10–12 sotsiaalabi toimkonna liige

29. novembril kl 10–12 
majandus- ja finantstoimkonna liige

Vajame teavet inimestest, kes on nõus hooldama 
kodudes abivajajaid pärast vastava väljaõppe saamist. 
Teata endast telefonil 601 1660.

Seenioride nõukoja eesistuja Anne Vahemäe 
kontaktid: tel 601 1660, 517 5422; 
e-post anne.vahemae@mail.ee. Ootame Teie kõnesid.

Algus 12. oktoobri Viimsi 
Teatajas.

Viimsi pensionäride ühen-
duse seeniorite nõukoda tegi 
Viimsi vallas küsitluse, et sel-
gitada välja probleemid ning 
kitsaskohad. Ankeedis oli 41 
valikvastustega küsimust ning 
esitada sai ka isiklikke soovi-
tusi. Kõik vastused koos per-
sonaalsete arvamuste, kom-
mentaaride ja ettepanekutega 
on järgnevas kokkuvõttes lahti 
seletatud ja tähtsamad problee-
mid esile tõstetud. Tulemused 
kanti ette Viimsi pensionäri-
de ühenduse volikogu esime-
sel sügissessiooni koosolekul 
28. septembril.

Tervis
- tervisesporti harrastab 53% 

vastanutest
- kord kvartalis on optimaal-

ne käia perearsti vastuvõtul 
24,3%

- vajadusel käib perearsti vas-
tuvõtul 2,5%

- eriarsti teenustest vajatakse 
enim silmaarsti 31,%

- kardioloogi 16%
- reumatoloogi 5,9%
- närviarsti 4,2%

Väiksem on vajadus teiste 
erialaspetsialistide (nahaarsti, 
uroloogi, hematoloogi, endok-
rinoloogi) järele.
- ei peaks olema korduvvisii-

ditasu 59%

24. novembril kl 12–16 
Viimsi huvikeskuses, Nelgi tee 1 
vallamaja ruumides

memme-taadi laat
müügiks:
käsitööd (kudumid), õmblustööd, keraamika, 
klaasimaal, punutised, puutööd, maalid, 
ehted jne. Sobib ka vanavara, raamatud, 
aiasaadused, hoidised, loodustooted jne. 

Ootame laadale müüjaid ja esinejaid! Palume 
endast teada anda tel 606 6839, 609 6243.

Veedame koos toreda päeva!

Korraldaja:
Viimsi pensionäride ühendus

Viimsi valla seeniorite 
arvamus elust vallas (2)

- ei peaks olema eriarsti visii-
ditasu 51%

- raha napib eluks vajalike 
kallite ravimite ostmiseks 
51%

- abivahenditest vajatakse: 
prille, ratastoole; nende ost-
miseks vajatakse abiraha 
37,8%

- vanaduspäevad on mõnusad 
kodus hooldajaga, mis võr-
dub pereringis olemisega

Mis iseloomustab 
Viimsi valla 
seeniorinnasid ja 
seeniore?
- keskmiseks pensioniks soo-

vitakse 7891 krooni kuus
- majandusliku olukorraga 

peab tulema toime 65,5% 
vastanutest

- ei oma kõrvalsissetulekut 
77,3%

- majanduslikku abi vajab 
28,5%

- lapsed aitavad 23,5%
- enamik ei saa sotsiaaltoe-

tust, ei ole seda ka küsinud
- sotsiaaltoetust ei ole taotle 

just madala sissetulekuga 
pensionärid

- abi ei ole taotlenud 62,1%
- sotsiaaltoetust on saanud 

23,5%
- soovitakse saada meeldetu-

letust sotsiaaltoetuste maks-
mise korrast

- raha napib teatri, kino ja kul-
tuuriürituste jaoks 38,4%

- koos elavad seeniorid oma 
abikaasa või elukaaslasega 
54,6%

- enamik ei tunne üksildust, 
vahel harva tekib üksildus-
tunne (mis on ka loomulik)

- saab ümbritsevatega hästi 
läbi, negatiivset suhtumist 
teiste poolt ei tunneta

- vallaametnike sõbralik suh-
tumine 71,4%

- negatiivset suhtumist on 
tundnud 22,6%

Harrastused, 
meelelahutus
- televiisorit vaatab 77,3%
- raadiot kuulab 65,5%
- mitmekülgne lugeja 47%

- abi loodab saada Interneti-
teenustest, aktiivne veebika-
sutus 10,1%

Vastanute arv pensionäride 
üldarvust on üsna väike. Ar-
vestades ühiskonna tegureid, 
mis otseselt või kaudselt mõ-
jutavad eakate elukeskkon-
da ja sotsiaalset heaolu, ning 
toetudes küsitluse tulemustele 
(teades valla olusid), võib üld-
joontes tehtud järeldusi pidada 

tõenäolisteks ja üldistavateks 
selles piirkonnas.

Anne Vahemäe
Katrin Gorelov
seeniorite nõukoja 
sotsiaaltoimkond

Inna Vaga
Tiiu Kaasik
seeniorite nõukoja 
meditsiinitoimkond

Viimsi valla eakad ekskursioonil tänavu suvel
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	Anne-Liis Lallil ja Tiit 
Hundil sündis 11. sep-
tembril poeg Ingmar.

	Triin Sepal ja Tanel 
Narglal sündis 25. sep-
tembril tütar Nora.

	Vilja ja Jarmo Tuisul 
sündisid 27. septembril 
kaksikud Elmo ja Elsa.

	Piret ja Alger Grünštamil 
sündis 1. oktoobril poeg 
Gregor Ander.

	Eha-Kai ja Mart Mesipuul 

sündis 2. oktoobril tütar 
Loore-Liis.

	Anneli ja Marko Emil 
Olavi Hentunenil sündis 
5. oktoobril tütar Victoria 
Elisabeth.

	Reelika ja Boris Panil 
sündis 7. oktoobril poeg 
Boris-Kaspar.

	Moonika Koppelil ja 
Raivo Heinsarel sündis 
10. oktoobril tütar 
Laura-Liisa.

Tere tulemast!

30. aastapäeva kontserdid

3. novembril kell 16.00 esinevad muusikakooli õpetajad

J. Laidoneri muuseumis

11. novembril kell 16.00 kitarrimuusikat

Rohuneeme kabelis

17. novembril kell 16.00 puhkpillimuusikat

Püha Jakobi kirikus

24. novembril kell 16.00 keelpillimuusikat

Viimsi muuseumis

1. detsembril kell 16.00 klahvpillimuusikat

J. Laidoneri muuseumis

8. detsembril kell 16.00 aastapäevakontsert

Viimsi Keskkoolis

Viimsilanna Camilla Saar 

saavutas Saksamaal oktoob-

ri alguses Bremenis toimu-

nud hiphopi maailmameist-

rivõistlustel 34. koha‚ jõudes 

ainsa eestlasena veerandfi-

naali.

Camilla võistles kategoorias 
Hip-hop Solo Children Fe-
mail. Kokkuvõttes saavutas 
ta 34. koha 78 maailma pare-
mikku kuuluva võistleja seas. 
„34. koht selles kategoorias 
on ka Eesti laste seni parim 
tulemus läbi aastate sellel maa-
ilmameistrivõistlusel‚” ütles 
tüdruku ema Kaja Saar. Ca-
milla sõitis võistlustele Viimsi 
vallavalitsuse toetusel.

VT

Sügispäikese kulda,
hiliste lillede sära.

Kaunite päevade rõõmud,
olgu isadepäeval su päralt.

Kallis isa ja vanaisa!
Ootame sind pühapäeval, 11. novembril algusega kell 12 

Viimsi huvikeskusesse (Nelgi tee 1), kus toimub

isadepäeva kontsert
Sulle esinevad Viimsi huvikeskuse laulu- ja tantsulapsed.

Viimsi kunstikool 30
kallid vilistlased ja endised õpetajad!

Ootame Teid 16. novembril kell 17 meie kooli 

30. aastapäeva tähistamisele Viimsi huvikeskus-

es, Nelgi tee 1 ja kell 19 Viimsi kunstikoolis, 

Madise tee 2.

Täiskasvanute tarbekunstiring 
kutsub sind meisterdama jõulukingitusi.

Tee ise oma sõbrale või pereliikmele personaalne ja isikupärane kink!

isemaalitud siidisallid, rätikud ja linikud
keraamikavärvidega maalitud tassid, 

taldrikud ja kausid
klaasvitraažid ja küünlaalused

klaasist või savist kellad
ja palju muud põnevat

Huviring toimub Viimsi huvikeskuses teisipäeviti kl 18.30–20.00.

Info: Kristiina Puudersell, 5561 5413, kristiina.puudersell@mail.ee

Camilla Saar esines 
hiphopi MM-il hästi

Camilla Saar
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Invaühingu lapsed 
käisid Vembu-Tembumaal
Viimsi Invaühingu lapsed 
ootasid Vembu-Tembumaale 
minekut terve aasta ja kui 
saabus augustikuu viimane 
laupäev, siis oligi kaua ooda-
tu käes.

Invaühingul on välja kujune-
nud oma kindlad lemmiküri-
tused kogu aasta vältel. Vem-
bu-Tembumaa ühiskülastuse 
kõrval on nendeks meisterda-
mine Viimsi uue kooli puu-
töökojas, vanematele mõeldud 
kokandusõhtu, koolivaheaja 
lauamängupäevad, suve- ja 
talvelaagrid, jõulupidu ning 
Invaühingu sünnipäev koos 
maastikumängu ja piknikuga. 
Lisaks kohtutakse kaks korda 
nädalas Viimsi spaa ujulas, 
osaletakse Harju puuetega 
inimeste koja spordipäevadel, 
korraldatakse koolitusi ning 
teabepäevi. Üritusi on tehtud 
ka Viimsi spaa thalasso-sau-
nas ning Viimsi spordihallis. 
Võimalusi kokku saada on 
piisavalt ning tüdinenud pole 
veel keegi.

Vembu-Tembumaa külas-
tus on kahtlemata laste mee-
lisüritus. Sellel suvel jäi osa-
võtjate arv eelmiste aastatega 
võrreldes väikseks, sest rühm 
lapsi viibis samal ajal koos 
perega Krimmis delfiinite-
raapias. See jättis osalenutele 

sügava mulje ning kogu pro-
jekti võib üliõnnestunuks ni-
metada. Kuueaastane Kätlin 
otsustas koguni delfiini koju 
kaasa võtta. Seda muidugi 
ei lubatud, kuid Eesti lapsed 
saavad loodetavasti Krimmi 
tagasi minna.

Mis aga Vembu-Tembu-
maa eeliseks on? Kindlasti 
võrratult palju tegutsemis-
võimalusi igas vanuses ning 
eri arengutasemega lastele. 
Ka meie vaimupuudega lap-
sed leiavad endile sobilikku 
tegevust ning sulanduvad 
ühtsesse mängumöllu. Ema-
del-isadel on võimalik oma-
vahel jõudu katsuda, lastega 
kaasa trallida või basseini-
serval päikest võtta ja lõõ-
gastuda. Lõunasöögiks ko-
gunesime ühise piknikulaua 
äärde, degusteerisime ükstei-
se küpsetisi, grillisime vorste 
ja tegime plaane algavaks sü-
giseks. Pärast sööki jõuavad 
lapsed veel paar tundi lustida 
ning juba ootabki väravas 
buss, mis viib kõik soovijad 
turvaliselt koju tagasi.

Vaatamata eesootavatele 
huvitavatele ettevõtmistele pe-
sitseb laste hinges juba igatsus 
külastada taas Vembu-Tembu-
maad.

Reet Varik
Viimsi Invaühing

Invaühingu 
IV suvelaager Peipsi ääres
Vanas kaevurite puhkekesku-
ses Peipsi järve põhjakaldal 
Uuskülas said 23.–26. juulini 
taas kord kokku Viimsi Inva-
ühingu vanad ja noored.

Oma suvelaagrit peame alati 
pereüritusena. Sel aastal saa-
bus laagrisse 14 peret, kelle 
aega aitasid sisustada psüh-
holoog, massöör, käsitöö- ja 
tantsuõpetaja ning neli kas-
vatajat. Vaatamata ajutistele 
vihmasabinatele toimus ühisel 
õuel ning katusealustes pidev 
toimetamine. Valida sai mit-
mete tegevuste vahel ja iga 
väike ning suur leidis midagi 
just enesele sobilikku.

Hommikud algasid õpeta-
ja Maido korraldatud võim-
lemisega ja tema juhtimise 
all päevad ka lõppesid. Kui 
lapsed enam tantsida ei jõud-
nud, siis jätkasid isad-emad 
ning lõbu kestis kaugelt üle 
südaöö. Õpetaja Sulevi käe 
all valmisid põnevad loodus-
likust materjalist meisterdu-
sed. Vooliti erikujulisi oksi, 

valmistati vibusid ning nooli, 
meisterdati kadakast kaela-
medaljone. Medaljoni välja-
saagimine ning siledaks lih-
vimine pani proovile ka isade 
käteosavuse.

Need, kelle käed noaga 
vestmiseks veel piisavalt osa-
vad polnud, valmistasid samal 
ajal värvikaid liivapilte, maa-
lisid ning lakkisid lamedaid 
kive. Kärsitumad said töö rut-
tu valmis ning asusid kasvataja 
Maire juhendamisel mängima 
huvitavaid viskemänge. Sel 
ajal, kui suured psühholoog 
Marje juures grupiteraapias 
viibisid, ehitasid väikesed ran-
nas liivalosse, mille kaunista-
misel kasutasid loovusest pa-
katavad lapsed kõikvõimalik-
ke mereande. Samuti oli neile 
avatud lauamängude jaoks 
ühine tuba.

Õhtuse programmi moodus-
tasid sauna- ja grilliõhtu, värs-
ke suitsukala söömine ning 
juba eespool mainitud lõputu 
tants. Kui muidu valitses laag-
ris üleüldine puhkemeeleolu, 

siis üks inimene praktiliselt 
kogu aeg töötas ning seejuures 
veel siseruumides. Selleks oli 
meie hellade käte ja osavõtli-
ku jutuga massöör Kai. Tema 
osavus muutis nii mõnegi vae-

vatud selja sirgemaks ning näo 
rõõmsamaks.

Selle toreda laagri eest ta-
haks tänada korraldajaid Janat 
ja Merikest. Erilised tänud 
kuuluvad aga Viimsi Lions 

Clubile, Viimsi vallavalitsu-
sele ning Mati Heinsarele, 
kelle rahalisel toetusel laager 
toimus. Aitäh kõigile abiliste-
le ning laagrilistele toreda aja 

eest. Üheskoos saame üle kõi-
kidest raskustest!

Reet Varik
MTÜ Viimsi Invaühing

Sulev Ennomäe (keskel) näitab lastele puutöövõtteid.

Invaühingu lapsed ootasid Vembu-Tembumaale minekut terve aasta.
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Spordiüritustest 
tulemas:

3. november kl 10.30

Viimsi X sügisturniir 
 võrkpallis (6 naiskonda, 
6 meeskonda)

Viimsi spordihall

Korraldaja: 
Viimsi vallavalitsus

3.–4. november kl 10

Viimsi sügisturniir mini-
korvpallis

Viimsi kool

Korraldaja: 
Korvpalliklubi Viimsi

5.–14. november

Harjumaa koolidevahelised 
meistrivõistlused rahvaste-
pallis (4.–5. kl tüdrukud ja 
poisid)

Korraldaja: 
Harjumaa spordiliit

10. november kl 10

sportlik isadepäev (jalg-
pall)

Viimsi spordihall

Korraldaja: 
Martin Reimi jalgpallikool

Sport
Harjumaa meistrivõistlustel jalgpallis 
osales tänavu 11 meeskonda. 13. 
oktoobril Laagri kooli kunstmuruvälja-
kul peetud pallilahingutes tuli võitjaks 
Maardu Esteve, teise koha saavutas 
Saue Augur ning kolmandaks tuli Kiili 
spordiklubi I võistkond. Võistkond 
Viimsi 86, koosseisus Julius Stokas, 
Anti Roots, Mathias Suup, Margus 
Jõgisoo, Raido Luhaorg, Rain Joona ja 
Robert Linna‚ jäi 4. kohale.

Võistlustules oli ka Viimsi esin-
dusmeeskond spordiklubi Viimsi 
Kepp vastakuti Viskoosa I mees-
konnaga. Kohtumine kulges üsna 
tasavägiselt, kuid Viimsi Kepp 
suutis oma paremuse maksma 
panna ning võitis kohtumise tu-
lemusega 6 : 2.

Viimsi poolt olid resultatiivsed ka-
hel korral Marek Ulman ja Mihkel 
Kruusmägi ning ühe tabamuse said 
kirja Taavi Ottoson ja Robert Tare-
nõmm. Mängu parimaks tunnistati 
Viimsi Kepi väravavaht Olari Püvi. 

6. oktoobril algas 
saalihoki esiliiga hooaeg

Siinjuures tuleks mainida, et ka 
eelmisel hooajal kohtuti Viskoosa I 
meeskonnaga, kuid siis oli tulemus 
vastaste kasuks.

Sel hooajal on Viimsi Kepp 
võtnud suure eesmärgi: lõpetada 
hooaeg esikolmikus. Ettevalmistu-
si alustati juba juulis ning praegu 
tundub, et kõik on kulgenud suu-
repäraselt. Mehed on terved ning 
võidutahe väga suur. Meeskonna 
kapteni Robert Tarenõmme sõnul 
sai võistkond sel aastal tugeva 
täienduse: mängiva treeneri.

„Eesmärk on minna igat mängu 
võitma ning lõpetada hooaeg esi-

kolmikus,” sõnas treener Marek 
Ulman ning lisas, et neil pole põh-
just kedagi karta, pigem peaksid 
hoopis vastased pelgama. Klubi 
ainus probleem see, et väravavahid 
lähevad poolest hooajast välismaa-
le. „Niikaua, kuni ma veel Eestis 
olen, pingutan sada kümme prot-
senti ja loodan, et meie värav jääb 
enamikus mängudes puutuma-
tuks,” hoiatas vastaseid väravavaht 
Velle Hammer.

Võrreldes eelmise aastaga on 
klubis ka väike muudatus. Nimelt 
on meeskond valitseva Eesti meist-
ri TTÜ duubelrivistus. Sellega on 

parimatel võimalus mängida Eesti 
meistrivõistluste meistriliigas ja 
esindada TTÜ meeskonda. Kapten 
Robert Tarenõmm on juba ühes 
mängus osalenud ning seda nii 
edukalt, et sai kirja kolm resulta-
tiivset söötu. Samas mängus osales 
ka Viimsi Kepi treener, kes viskas 
kaks väravat ja andis ühe resulta-
tiivse söödu.

Kõik, kes on huvitatud saali-
hokist, võivad tulla Viimsi Kepile 
kaasa elama. Täpsemat infot klubi 
tegemistest saab Interneti-lehelt 
www.viimsikepp.pri.ee.

Kuidas Piilupesas 
jalgpalli mängitakse
Jalgpall on teadagi ala, mis kõiki 
poisikesi ajast aega on võlunud. 
Mängitakse lasteaias ja koolis, 
õuel, heinamaal ja treeningutel. 
Anna vaid mõnele isale või vana-
isale pall kätte ja kohe toimubki 
tema hinges imeline ajahüpe.

Taas kord on muruväljakul kunagi-
ne innukas poisipõnn ja ajab ennas-
tunustavalt palli taga. Juba vanake 
Hottabõtš ei suutnud mõista, mis 
lõbu on 22 mehel ühte palli taga 
ajada, vaja ikka igaühele oma anda, 
siis tuleb väravaid nagu tähesadu.

Omajagu paika peab see ar-
vustus tegelikkuseski. Treeningul 
peab igal mängijal tõepoolest isik-
lik pall olema, siis saab rahulikult 
tehnikat viimistleda. Jalgpall on 
väga tehniline mäng ning laste 
jaoks on palli kontrolli all hoid-
mine keeruline kunst, mida peab 
kaua õppima. Teadagi pole aga 
väikestel püsivust igavaid harjutu-
si pidevalt korrata. Sellepärast tu-
leb treeninguid rikastada põnevate 
mängudega ning stimuleerida neis 
huvi enesearendamise vastu. Üks 
suurepärane võimalus laste spor-
dihuvi tõsta, on teha ühisüritusi 
vanematega. Lapsevanema huvi 
ning kaasaelamine muudab tree-
ningu väga emotsionaalseks. Sa-
muti saab mudilane individuaalset 
tähelepanu ning juhendamist, sest 
täiskasvanu mõistab treeneri juhi-
seid paremini kui alles arenemis-
järgus väike põnn.

Soovisin suurendada lasteaia 
liikumisprogrammis jalgpalli osa-
kaalu selleks, et anda lastele ainet 
iseseisvaks sportlikuks tegevuseks 
värskes õhus. Vanemad kaasasin 
eesmärgiga lähendada last ja täis-
kasvanut.

Piilupesa esimesed üritused 
jalgpalli edendamise projektis 
toimusid lasteaia spordiväljakul 
20. ja 21. septembril. Alustasime 
kell pool kuus õhtul, et muuta 
üritus lapsevanematele ajaliselt 
sobivaks. Nendel päevadel said 
uhiuute pallidega mängida sügisel 
kooliminevad lapsed ning nen-
de vanemad. Kuid juba suutsime 
huvi äratada ka nooremate seas, 

kes hea meelega emotsionaalsete 
palliõhtutega liituda oleks soovi-
nud.

Ürituse käigus õppisid nii lapsed 
kui ka vanemad jalgpalli ABC-d: 
palli vedamist, triblamist, tasakaa-
luasendit, palli peatamist, suuna-
mist, löömist, koostööd partneriga 
ning sportlikku võistlust vastasega. 
Paljud harjutused toimusid paaris: 
täiskasvanu-laps. Harjutuste vahe-
le olid pikitud haaravad mängud. 
Kullimäng võttis võhmale nii suu-
red kui ka väiksed.

Väga emotsionaalseks kujunes 
mäng Buldog, kus pallidega osale-
jad seisid otsajoonel ning pärast vi-
let pidid liikuma väljaku teise otsa. 
Keskjoonel seisis ees aga „bul-
dog”, kes üritas mängijatelt palle 
ära lüüa. Nendeks sobisid suurepä-
raselt isad, kes esialgu kohkumuse-
ga hüüdsid: „Appi, neid on ju nii 
palju!”. Igal mängukorral õnnes-
tus paar palli välja lüüa, ülejäänud 
tundsid aga suurt rõõmu edust täis-
kasvanu vastu. Kolmandas mängus 
tehti kindlaks, millisesse liigasse 
keegi sobiks.

Loomulikult soovisid väikesed 
lõpuks mängida päris jalgpalli, et 
saaks ikka väravaid ka lüüa ning 
pärast seda tuli magustoiduna veel 
jalggolf. Jalggolfi nimetavad selle 
loojad isekeskis Eesti Nokiaks ning 
sellest saab lähemalt lugeda nende 
koduleheküljelt www.jalggolf.ee. 
Kõige lõpuks joodi koos mahla 
ning söödi õunu. Laste põsed õhe-
tasid ning rahulolevad olid ka 
emad-isad-vanaisad.

Reet Varik
Piilupesa lasteaia liikumisõpetaja

Laste treeninguid tuleb rikastada põnevate mängudega.
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H A M B A R A V I
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Hambaravi Proteesitööd
Kirurgia Implantaadid

Lastele tasuta hambaravi!

Kontakt 60 90 891 Kaluri tee 3, Viimsi

KuuLuTuSED

	Müüa kvaliteetsed kütte-
puud võrkkottides. Info ja 
tellimine tel 516 6613.

	8. klassi poiss vajab vene 
keele järeleaitamistunde. 
Õpetaja võiks olla soovita-
valt Viimsi või Pirita piir-
konnas. Tel 508 4998.

	Otsime koristajat eramajja 
1–2 korda nädalas. Asukoht 
Püünsi külas. Tel 512 0290.

	Hoonete projektid, detail-
planeeringud, korterelamute 

renoveerimise projekteeri-
mine ja omanikujäreleval-
ve. Tel 501 7159‚ 645 9858; 
www.visioonprojekt.ee.

	OÜ Tamme Haljastus pakub 
koristusteenust kodudes ja 
kontorites, samuti korista-
me äsjavalminud kortereid. 
Välishaljastuse sügisene 
korrastus. Tel 3531 7686.

	Liuguksed ja riidekapid 
teie soovide ja mõõtude 
järgi. Abi kapi või garde-
roobi projekteerimisel. Tel 

522 1151, faks 685 2318, 
e-post nagusul@hot.ee; 
www.nagusul.ee.

	Killustiku, mulla ja muu täi-
tepinnase müük aasta läbi. 
Tel 5323 9413.

	Restaureerin täispuit-antiik-
mööblit, asukoht Tallinnas 
Nõmmel. Tel 5568 3629.

	Müün kitsepiima ja sel-
lest valmistatud tooteid. 
Tel 5397 3264.

Kapten kutsub maitsereisile ümber maailma!

Rannapubi & restoran Paat

alustab maitsekruiisi ümber maailma, randudes igal kuul erine-

vas sadamas. Novembris peatume Norras ja tutvustame reisi-

jatele trollidemaa toidukultuuri ning rahvuslikke jooke.

15. novembril algusega kell 19

NoRRa õhtusöök

Restorani Paat peakokk Peep Rohumägi pakub 

7-käigulist maitseelamust Norrast.

hind 600.–

Täname kuninglikku Norra saatkonda ning pressi, kultuuri- ja 

infoassistenti Piret Marvetit.

oleme avatud E–L kl 11–24, P kl 11–22

Info ja broneerimine: 

609 0840, 609 0839; paat@ag.ee; www.paat.ee

Viimsi kooli spordikompleks

võtab tööle

puhastusteenindaja
tööleasumine: võimalikult kiiresti

Konkursist osavõtuks esitada avaldus direktori nimele. Avaldus 

saata hiljemalt 05.11 e-postile merike.hindreus@viimsi.edu.ee või 

aadressile Randvere tee 8, 74001 Haabneeme, Harjumaa. Info 

telefonil 623 5100.

Müüa lõhutud 
 küttepuud.

Tellimine tasuta 
 lühinumbril 1667.

www.talumaa.ee

Raamatu-
pidamis-

teenused
OÜ Arvendor
tel.507 2079

info@arvendor.ee
www.arvendor.ee

Kaluri tee 5
II korrus, ruum 247
E-R 10.00-18.00
Palume ette helistada!

Tel. 60 90 564
GSM 51 76 234
bling@bling.ee

HÕBE- JA MUUD EHTED,
KELLAD, AKSESSUAARID
Tule kohale või külasta meid internetis www.bling.ee
Ehted nii meestele kui ka naistele igas vanuses.

SELLE REKLAAMI ETTENÄITAMISEL ALLAHINDLUS -5% !

ASi Milstrand töötaja lapsehoolduspuhkuse tõttu otsime

juhiabi-personalitöötajat
Kandidaadilt eeldame:

- juhiabi ja personalitöötaja erialast ettevalmistust ja/või 
töökogemust sarnasel ametikohal vähemalt 2 aastat

- peale eesti keele ka head vene ja inglise keele oskust nii kõnes kui ka kirjas 
(ootame kandideerima ka vene emakeelega kandidaate)

- heal tasemel arvutioskust
pakume:

- motiveerivat tasu ja soodustusi
- eneseteostust ja arenguvõimalusi rahvusvahelises ettevõttes

- vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd
Motivatsioonikirja ja CV koos palgasooviga palume saata hiljemalt 5. novembriks posti 

teel aadressile Randvere tee 5, 74001 Viimsi või e-postile terminal@milstrand.ee. 
Lisainfo telefonil 605 5951, Liina Inkerainen.

Viimsi Spordihall

vajab 

administraatorit

Info: Toomas, 515 3787 
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Aserbaidžaani köök

Elava Tule baaris
Meil saab korraldada koosviibimisi, sünni-
päevi või  firmapidusid kuni 50 inimesele.
Oleme avatud iga päev kl 11–23, reedel 
ja laupäeval kl 11–24.
Asume Nelgi tee 1. Kontakt: 609 1901, 
www.elavatule.ee

20

Elekter
projekteerimine, paigaldus, hooldus ja käiduleping

Valvetehnika
projekteerimine, paigaldus ja hooldus

IT- ja sidetööd
arvutite müük, hooldus ja remont

Asume Lubja külas Paenurme tee 37. Tel 517 2941, 
609 2280; e-post raimo@paenurme.ee

Põhja-Eesti
Küttepuu Oü

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides

Kohale toomine Tallinnas ja
30km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

Pakume järgmiseid ehitusgeodeesia teenuseid: 

• kinnistute jagamine • geodeetilised 
 alusplaanid •  hoonete märkimine
www.geomap.ee ; geomap@geomap.ee

tel 6620708

OÜ Viimsi SPA pakub tööd:

kosmeetikule

ujula instruktorile

koristajale-perenaisele

toateenija abilisele

CV koos sooviavaldusega 
palume saata aadressileOÜ 

Viimsi SPA, Randvere 
tee 11, 74001 Viimsi vald, 
Harjumaa või e-postile 

viimsispa@viimsispa.ee. 
Tel 606 1001.

 

 

Täpsem info: 
 

Pakasepoisid OÜ Tel. 687 0990 e-post info@pakasepoisid.ee http://www.pakasepoisid.ee 

Talve saabumisega mõtlevad korterite ja majade omanikud ning rentnikud üha 
kasvavatele küttekuludele. Hinnad tõusevad kõikides valdkondades ning tundub, 
et mõistliku hinnaga kodusoojus on juba minevik... 

Pakasepoisid OÜ  pakub teile soojuspumpadel põhinevaid kütte ja jahutuse 
lahendusi alates paigaldusest kuni hoolduseni. Omame kogemust ning 
kvalifitseeritud tööjõudu ja mis peamine – meie teenuste ja toodete hinnad pole 
kasvava hinnatõusuga kaasa läinud. 

maasoojuspumbad; õhksoojuspumbad; õhk-vesi 
soojuspumbad; konditsioneerid; õhkkardinad 

 

müük, paigaldus, hooldus 

OÜ Viimsi Piljard
otsib oma meeskonda rõõmsameelseid ja asjalikke

BaaRidaame
KORiStaJaid

Asume hotellis Athena. CV palume saata aadressile 
OÜ Viimsi Piljard‚ Sõpruse tee 9‚ 74001 Haab-

neeme‚ Viimsi vald või e-postile viimsipiljard@gmail.com. 
Tel 5566 2511‚ 5819 1420‚ 609 0264.
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LU ENM

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel. 60 11 812

Dr. Merike Immato

53 416 072

Dr. Pille Jõevee

www.lumenerakliinik.ee NB! Laste hambaravi tasuta

•  Tootmine   •   Müük   •   Paigaldus  •
Standoor Eesti OÜ, Aiandi tee 24, Viimsi, Harjumaa

Tel 600 8930, faks 609 1420, info@standoor.ee
www.standoor.ee

TÕSTUKSED 
garaaſidele ja 
tööstushoonetele

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

UKS, MIDA VÕIB  USALDADA

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus

rihmade ja pingutuslaagrite vahetus

klaasipuhastusharjade vahetus

akude kontroll, hooldus ja vahetus

jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont

sildade kontroll, reguleerimine ja remont

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

vedrude kontroll ja vahetamine

jõuülekande kontroll ja vahetamine

rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus

katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

Haiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kell 16.
Registreerimine: tel 605 9600, aadress: Kaluri tee 5a,Viimsi, www.fertilitas.ee

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

Haiglaravi, 
sh operatsioonid
Günekoloogia
Kõrva-nina-kurguhaigused
Ortopeedia
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
Uroloogia

Sünnitusabi
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Seltereti aiapoes

istikute soodusmüük
Head hinnad ka seemnetel, rõdukastidel, lillepottidel 
ja paljudel teistel kaupadel.

Samas müügil laias valikus koera-
ja kassitoitu fi rmalt Royal Canin.

Asume Muuli tee 8. Tel 601 1727.

 

Liuguksed
Liugustega kapid
Garderoobid
Projektist paigalduseni

Rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719, 
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee, 
www.liuguksed.ee


