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Suviselt soojad
ilmad on toonud
tänavatele
ja teedele noored
jalgratturid,
kes aga pahatihti
ei kanna
kaitsekiivrit.

Loe lk 4
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Valmis uus
Randvere keskus,
kuhu tuleb
ka lasteaed
ligi sajale lapsele.

Loe lk 5.

UUDISED

1. juulist muutuvad
busside sõiduplaanid
Alates 1. juulist muudab Tallinna
transpordiamet linnaliinide nr 1A ja
nr 38 sõiduplaane ning seega muutuvad ka vallaliinide sõiduplaanid.Täpsemat teavet saab valla kodulehelt www.
viimsivad.ee ning bussipeatustest.
1. septembrist muutuvad sõiduplaanid seoses linnaliinide sügis-talviste sõiduplaanide jõustumisega. Sellest
ajast on ka kavas lisada tipptundidel
täiendavaid reise vallaliinidele. VT

Laulu- ja tantsurahvas
saab tasuta sõita
Noorte laulu- ja tantsupeost osavõtjad saavad tasuta sõita nii Viimsi valla kui ka Tallinna ühistranspordiga
25. juunist 1. juulini. Tasuta sõidu õiguse annab laulu- ja tantsupeost osavõtja akrediteerimise randmepael,
mis peab sõitjal kaasas olema. Tasuta
sõidu õiguse laulu- ja tantsupeolistele
kehtestas vallavalitsus mai lõpus.VT

Eesti Post uuendas
1. juunist sihtnumbreid

Grete Vällo kasutaks «Pargi ja reisi» süsteemi hea meelega, Erki Aamer aga ootab ummikute leevendamiseks paremaid lahendusi.

Linn püüab leevendada ummikuid
Pirita teel
Ummikute leevendamiseks
Pirita teel ning kesklinna
liikluskoormuse vähendamiseks käivitab Tallinn alates 1. juulist «Pargi ja reisi» süsteemi, mis annab
liiklejale võimaluse jätta
auto Regati maja juurde
kinnisesse ja tasuta parklasse ning sealt edasi
peaks sõitma juba linnatranspordiga.
Tallinna transpordiameti arenguosakonna peaspetsialisti Aado Kuuse sõnul kehtib kuni septembrini kord, et jättes auto
Regati maja kõrvale parklasse, saab üks
inimene terve päeva linna bussides, trollides ja trammides tasuta sõita. Samal
ajal tihendab linn Pirita ja Viru keskuse
vahelist bussiliiklust, lisas Kuuse.
1. septembrist saab P&R parklas endiselt tasuta parkida, kuid ühistranspordis peab olema tavaline (tasuline) sõidukaart. Siis võib aga inimesi P&R süsteemi kasutama meelitada asjaolu, et sügisest alates peaks bussiga kiiremini linna
jõudma kui autoga, sest siis valmib Pirita teel uus, ainult ühistranspordi kasutada olev sõidurada. «See ehitatakse praeguse tee merepoolse laiendusena. Rada

tuleb Pirita teele Kose tee ristmikust Russalkani,» ütles Kuuse. Laienduse käigus
ehitatakse ümber ka Russalka juures olev
fooriobjekt.
Tasuta ja taraga piiratud P&R
parklas hakkab tööpäevadel kella
6.30-19 olema parklatöötaja. Ülejäänud aegadel on see tavaline parkla.
Suveperioodil saavad oma auto parklasse jätnud inimesed parklatöötaja
käest tasuta päevapileti ühissõidukites sõitmiseks.
Pärast 1. septembrit saab parklat
kasutada vaid siis, kui on ette näidata
50-kroonine päevakaart või muu Tallinna ühistranspordi perioodikaart. Ilma
sõidukaardita autot P&R parklasse ei
võeta. Sõidukaarte müüb ka parklatöötaja. Teenindamaks paremini uue süsteemi kasutajaid, tihendab linn 1. juulist 1. bussiliini sõidugraafikut. Kuuse
sõnul hakkab buss septembrist veel tihedamini sõitma.
«Kui Pirita P&R lahendus hästi vastu
võetakse, tuleb järgmine «Pargi ja reisi»
peatus ilmselt Viimsi haigla juurde,» ütles Kuuse. «See vajab aga veel vallaga
kooskõlastamist.»
«Vallaga kooskõlastamist on tõesti vaja,» ütles Viimsi abivallavanem Jan Trei
ja lisas, et vald jälgib huviga «Pargi ja reisi» pilootprojekti rakendamist ning tulemuslikkust.
Vallavanem Urmas Arumäe sõnul on
tegemist koolibussi käivitamise kõrval juba teise praktilise sammuga Pirita tee hommikuse ummikuprobleemi lahendamisel.

Kas hakkaksite kasutama P&R süsteemi?
Erki Aamer (28), kliendihaldur

Usun, et küsimus ei ole vaid P&R süsteemis, vaid ühistranspordi kvaliteedis tervikuna. Kuni buss sõidab ummikutes samas jorus autodega ning vabas liikluses
maksimaalselt 30 km/h, ei näe ma küll võimalust, et ühistransport oleks tõsiseltvõetav alternatiiv autoga tööle minekule. Arvan, et mina P&R süsteemi kasutama ei hakka. Elan Viimsi haigla peatusest paarisaja meetri kaugusel ning soovi
korral läheksin otse kodust bussi peale.
Juhul kui bussid hakkaksid liiklema kiiremini ning märgitaks maha ühistranspordi rada, mida teised liiklejad ei kasuta, kaaluksin äärmiselt tõsiselt auto koju
jätmist. Aga ainult ühistranspordi raja mahamärkimine pole küll lahendus.
Kokkuvõttes ootaks ma ära Põhjaväila valmimise. Eks siis näeb, kui palju
liiklust suudab see tee Narva maanteelt ära suunata.
Grete Vällo (19), müügiassistent
P&R süsteemi loomine on kindlasti üks paremaid lahendusi ummikute vältimiseks
Pirital. Ootan juba ammu, et see toimima hakkaks. Olen väga huvitatud selle süsteemi kasutamisest, kuna parkimine kesklinnas tööl käies läheb kokkuvõttes palju
kulukamaks. Mugav ja samas ka kiire transport linna on alati teretulnud! Eriti
mõnusaks teeb süsteemi katseaeg juulist septembrini, millal inimesed saavad tasuta proovida, kuidas neil on mugavam tööl käia.
Samas on ettevõtmisel ka miinuseid, näiteks kuidas suudab linn 1. liini bussi
nii tihedalt käima panna, et kõik P&R süsteemi kasutajad ja tavasõitjad bussi
peale mahuvad? Suvel on bussides tavaliselt lämbe, palju rahvast ja vähe ruumi.

«Arutasime Tallinna endise linnapea
Jüri Ratasega pikalt olukorda Pirita teel
ja jõudsime kokkuleppeni, et probleemi
lahenduseks on ühistranspordile liikluses eelisolukorra loomine. Jüri Ratas pidas sõna ja tänaseks on meil ühiselt vallaga finantseeritav koolibuss, Pirita tee
saab ühistranspordile Tallinna suunal
eraldi sõidurea ja käivitub ka P&R. Hea

on asju ajada, kui kokkulepped peavad,»
ütles vallavanem.
Trei lisas, et vallavalitsus on valmis
kaaluma sarnase P&R lahenduse loomist Viimsi vallas. Kas parkla tuleb Viimsi haigla juurde või kusagile mujale, seda otsustab vallavalitsus.

Merike Taal

1. juunil uuendas Eesti Post üle Eesti
külade sihtnumbreid, mille tulemusena sai iga küla endale eraldi sihtnumbri.
Nüüd seisab ees pikk üleminekuperiood, kuna aga Eesti Post edastab
saadetisi ikka aadressist lähtuvalt, ei
jää vale sihtnumbriga saadetis kuhugi toppama ega lähe kaduma.
Uued sihtnumbrid leiab ka Eesti
Posti veebilehel asuvast sihtnumbriotsingust: www.post.ee
Viimsi vallas kasutusel olevad
uued sihtnumbrid:
Haabneeme alevik — 74001
Viimsi alevik — 74001
Muuga küla —74004
Laiaküla — 74008
Leppneeme küla — 74009
Lubja küla — 74010
Pringi küla — 74011
Rohuneeme küla — 74012
Püünsi küla —74013
Äigrumäe küla — 74014
Miiduranna küla — 74015
Randvere küla — 74016
Tammneeme küla — 74017
Kelvingi küla —74018
Metsakasti küla — 74019
Pärnamäe küla — 74020
Prangli, Idaotsa küla — 74005
Prangli, Kelnase küla — 74006
Prangli, Lääneotsa küla — 74007.
VT

VALLAVALITSUS
PREMEERIB PARIMAID
9. KLASSIDE LÕPETAJAID
Vallavalitsus tunnustas parimaid
9. klasside lõpetajaid tänukirjaga ning valla logoga mälupulgaga, mis anti üle lõpuaktusel.
Parimad lõpetajad olid Püüni põhikoolis Moonika
Maarend ja Karin-Liis Lahtmäe ning Viimsi Koolis Tarvi
Räim, Tanel Pärnamaa, Tõnis
Pool ja Henri Normak.
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Vallavanema vastuvõtt
abiturientidele
Vallavanema vastuvõtt kõikidele
Viimsi Kooli lõpetajatele ja Viimsi
noortele toimub 21. juunil algusega
kell 14 Viimsi Koduloomuuseumis.
Vallavanem soovib õnnitleda kõiki
lõpetajaid.
Erilised tänusõnad ja vallapoolse
preemia saavad need õpilased, kes
lõpetasid kooli kuld- või hõbemedaliga. Vald premeerib kuldmedaliga lõpetajaid 3000 krooniga ja hõbemedaliga lõpetajaid 2000 krooniga.

VIIMSI KOOL
Kuldmedalid:
• Karin Pool
• Kadri Kasak
• Liis Kuusk
Hõbemedal:
• Carmen Pajuste

ROCCA AL MARE KOOL
Hõbemedal:
• Kristiina Rebane

TALLINNA 21. KOOL
Hõbemedal:
• Karen Puusepp

TALLINNA KRISTIINE
GÜMNAASIUM
Kuldmedal:
• Keijo Dernenko

TALLINNA PRANTSUSE
LÜTSEUM
Hõbemedal:
• Eva-Liisa Pärtel
Kui keegi on mingil põhjusel sellest nimekirjast välja jäänud, palun
võtke ühendust noorsoo- ja haridusametiga.
Lisaks parimate lõpetajate tänamisele on Viimsis traditsioon anda välja valla autasu «Viimsi vaalapoeg».
Sel aastal saab autasu Karin Pool
Viimsi Koolist, kes on kuldmedaliga lõpetaja, Viimsi Kooli õpilasomavalitsuse juht ja Viimsi noortevolikogu liige.

PALJU ÕNNE, KARIN!

Kuldmedaliga lõpetasid kooli
Karin Pool Viimsi Koolist, Keio
Dernenko Tallinna Kristiine
gümnaasiumist, hõbemedaliga
Karen Puusepp Tallinna 21.
koolist ning kuldmedaliga Liis
Kuusk Viimsi Koolist.

Varsti lõpetavad naftarongid oma sõitmise Viimsi lõunapiiril ja kaovad kütusetünnid Miiduranna külast.

Sellest, mida ei osanud uneski näha!
Juba aasta või rohkemgi on
Viimsi vallavalitsus pidanud
AS-ga Milstrand läbirääkimisi selle üle, et lõpetada kütusetransiit läbi Miiduranna sadama. Kõneluste alguses ei
osanud me uneski näha seda
päeva, mil naftarongid oma
sõitmise Viimsi lõunapiiril lõpetavad ja suured kütusetünnid Miiduranna külast
kaovad. Tänu sellele, et
suurettevõtja Endel Siff on
missiooniga, mõistlik ja kaugelenägev ärimees, on vallavalitsuse unistus täitumas —

Toimetusel on õigus kirju ja teisi
kaastöid nende selguse huvides
toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub iga kuu viimasel
reedel, v.a riigipühad. Juulikuus
leht ei ilmu.
Peatoimetaja Merike Taal
tel 606 6833.
Toimetuse kolleegium:
Urmas Arumäe, Anne Velliste,
Leelo Tiisvelt ja Kristo Kallas.
Trükki toimetanud AS Postimees.
Trükiarv 6940.
Väljaandja Viimsi vallavalitsus.

Tasuta lõunaid ei ole ja midagi ei saa ainult siniste silmade eest. AS-le Milstrand
kuuluv väärtuslik kinnistu ei jää pärast kütusetransiidi lõpetamist tühermaaks. Senise kütuseterminali asemele rajab Endel
Siff oma firmade kaudu äri- ja elamurajooni. Milline täpselt ja millises mahus, on
hetkel spetsialistide töölaudadel kavandamisel. Koht on suurepärane ja nõuab ka
suursugust lahendust. Ka kõrghooned on
sellele kinnistule sobilikud ja merelt vaa-

datuna võiks «Viimsi Manhattan» pakkuda nauditavat konkurentsi Paljassaare sadamasse kavandatavale kinnisvaraarendusele ning ka Tallinna siluetile.
Miidurannast läbi Muuga Peterburi
maanteeni ulatuva raudtee on AS
Milstrand lubanud vallale anda. Kui
nüüd jälle unistada, siis võiks tänasele
raudteealusele teetammile rajada autotee, mis viiks otse ja kiirelt Peterburi
maanteele ja sealt Tallinna suurele ringile. See looks täiesti uued perspektiivid
valla ja kaudselt ka Tallinna transpordiskeemi kujundamiseks.
Kui kaob kütusetransiit, peab muutuma ka Miiduranna sadam. Sadama
omanikud ei ole istunud käed rüpes. Reisi- ja jahisadam on kindlasti üks olulisi
märksõnu sadama arengukontseptsioonis. Elame põneval ajal!
Ainus keskkonnaohtlik rajatis, mille
tuleviku osas vallavalitsus hetkel veel
selgust ei oma, on sadama territooriumil
asuv AS-le Esmar kuuluv Miiduranna

külmhoone. See külmhoone kuulub vastavalt kemikaaliseadusele ohtlike ettevõtete hulka, kuna kasutab oma tootmisprotsessis ammoniaaki. Ammoniaak on
plahvatusohtlik, süttib sädemest või leegist ning õhuga segunedes moodustab
plahvatusohtlikke segusid. Külmhoones
kasutatavad ammoniaagimahutid on üsna amortiseerunud ning seega tõsiseks
ohuallikaks poolsaare inimestele. Vallavalitsus on kindel, et leitakse lahendused ka selle ettevõtmise sulgemiseks ja
täna veel plahvatusohtlikust Miiduranna külast saab edaspidi kõneleda kui
ohutust elupaigast.
Kui vaadata eelmainitud kütuseterminali ja sadama arengut nö käsikäes,
näeme tekkimas võimsat sünergiat ja
(ühis)projekti realiseerumisel on kahtluseta tegemist ühe eksklusiivseima bürooja elukeskkonnaga Tallinna linnastus.

Urmas Arumäe
vallavanem

Kooliaasta on läbi saanud,
ilusat suve kõigile

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

Viimsi läänekaldale jääv Miiduranna küla saab lähiaastatel naftatransiidist priiks.
See on suur keskkonnaalane
võit kogu Viimsile ja ka Merivälja rahvale, eriti aga Miiduranna külale. Suurem kui
oskame täna arvata...

H

ead Viimsi valla lapsed, noored,
pedagoogid, noorsootöötajad ja
lapsevanemad!
Taas on kätte jõudnud suvi. Palju õnne kõigile, kelle lasteaia- või kooliaasta
on edukalt lõppenud! See aasta on olnud Viimsile eriline.
4.-5. juunil külastas meie koole Maailmapanga esindaja, kes kohtus koolijuhtide ja pedagoogidega. Oma raporti esitab ta paari kuu pärast, kuid tema esimene emotsioon oli see, et ta poleks kunagi uskunud, et ühes omavalitsuses võib
olla kolm nii erinevat kooli. Kõigi nende
kohta jätkus esindajal ka kiidusõnu.
Vaadates tagasi möödunud aasta peale, võib öelda, et toimunud on palju. Oleme võimaluste piires rekonstrueerinud ja
remontinud meie munitsipaallasteaedu,
Püünsi põhikooli ja Prangli põhikooli.
Peatselt valmib Randvere keskus, kuhu
tuleb uus 120-kohaline lasteaed ja uus

Viimsi noortekeskus. Valda on rajatud ka
kaks uut eralasteaeda.
Õppeaasta tippsündmus oli kindlasti
see, et avasime uue Viimsi Kooli hoone.
Vaatamata kõikidele prognoosidele, mille
kohaselt kool pidi täituma viie aastaga,
oleme olukorras, kus selle aasta 1. septembril läheb Viimsi Kooli maksimaalne
arv õpilasi. Julgen arvata, et uus kool on
käivitunud väga hästi. Lisaks sellele, et
hoone on moodne ja ilus, antakse seal lastele väga hea haridus. Kaader on väga hea
ning koolil on eriline atmosfäär. Suur tänu kooli õpilastele, õpetajatele, juhtkonnale, tugikeskuse töötajatele, hoolekogu
liikmetele ja kõikidele toetajatele, tänu
kellele see kõik on õnnestunud!
Samas soovin ma rõhutada, et Viimsis ei ole vaid uus kool. Head lapsevanemad, palun ärge unustage, et meil tegutseb ka väga turvaline ja lapsesõbralik
Püünsi põhikool, mis asub looduslikult
väga kaunis kohas ja kus väikesed klas-

sid võimaldavad lastele individuaalselt
läheneda. Lapsed saavad Püünsi põhikoolist väga hea hariduse, mille baasil
saab edukalt jätkata õpinguid nii Viimsis kui ka Tallinna koolides. Tänud kõikidele Püünsi õpetajatele, hoolekogule
ja kogu personalile, kes teevad väga
head tööd ja tänu kellele püsib Püünsi
põhikooli hea maine.
Tahan tänada ka Prangli põhikooli pedagooge, kelle õpetada ja kasvatada on
küll ainult 11 last. Selles koolis ei saa te olla ainult õpetajad, vaid peate tegelema ka
sotsiaaltöö ja nõustamisega. Olge tublid ja
positiivsed, nagu olete kogu aeg olnud!
Juba mitu aastat on saabunud noorsoo- ja haridusametisse palju pöördumisi seoses lasteaiakohtade vähesusega. Tegeleme selle küsimusega aktiivselt ja
proovime leida lahendusi — vald rajab
uusi lasteaedasid ja teeb koostööd ka
erasektoriga. Nüüd on lisandunud uus
teema, nimelt koolikohad, seda eelkõige

kümnendatesse klassidesse saamisega.
Eestis on kohustuslik üheksaklassiline
haridus, aga me kõik tahame ju anda
oma lastele parima hariduse ja 12. klassi lõpetamisel on neil kindlasti rohkem
võimalusi elus edukalt edasi liikuda. Vaatamata vallavalitsuse soovile, et enamus
meie lapsi saaks keskkoolihariduse kodu
lähedal asuvas koolis, on paraku olukord
selline, et kõigil soovijail pole see võimalik.
Noorsoo- ja haridusamet palub nende küsimuste puhul endaga ühendust
võtta, sest paraku on suuda lasteaedade
ja koolide juhtkonnad asja lahendada.
Tahan veel kord tänada kõiki meie
lasteaedade ja koolide pedagooge, noortekeskuse töötajaid ja teisi, kes tegelevad laste ja noortega. Ilusat suve ja head
koostööd uuel õppeaastal!

Kadi Bruus,
noorsoo- ja haridusameti juhataja
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Viimsi Teataja
hakkab
ilmuma kaks
korda kuus
Pärast suvepuhkust juulis hakkab
Viimsi Teataja viimsilaste postkastidesse jõudma senise ühe korra asemel kaks korda kuus — iga kuu teisel ja neljandal reedel.
Nii muutub leht operatiivsemaks
ning vallaelanikele kasulikumaks ja
huvitavamaks. Tihedam ilmumine
annab võimaluse kajastada suuremat teemade hulka ning käsitleda
olulisi teemasid põhjalikumalt.
Muutub ka vallavalitsuse ja -volikogu õigusaktide üllitamine — need
trükime ära üks kord kuus lisalehena, mille arvelt saab ruumi juurde sisukülgedele. Seni kulus ühes lehenumbris õigusaktidele kuni kolmandik ruumist. Peab tunnistama, et viimase poole aasta jooksul pole trükki
läinud ühtegi lehte, millest poleks
ruumikitsikuse tõttu välja jäänud nii
mõnigi huvitav lugu või foto. Eriti
raske südamega olen kõrvale jätnud
jutud noorte ja laste tegemistest. Lehte pole iga kord mahtunud ka kõik
sporditeemad, samas peab märkima,
et sportlased on reeglina ühed aktiivsemad kirjutajad.
Praegu julgen aga üles kutsuda
kõiki lugejaid ajalehele teada andma
oma põnevatest tegemistest või tegema ettepanekuid, millest tahaksite lehes lugeda või millistele probleemidele ja küsimustele vastuseid saada.
Rõõmustama peaks lugejaid ka
ajalehe uus väljanägemine — alates
augustist muutub kujundus moodsamaks. Lehe uus nägu kujundati disainibüroos Dreamers selle ala tipptundjate käe all. Oleme tulemusega
igati rahul ja ootame põnevusega
esimest uut ajalehte!
Sügisest uueneb ka valla kodulehekülg mis muutub kaasaegasemaks ja kasutajasõbralikumaks.
Soovin kõigile ilusat ja päikselist
suve!
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«Aga meil ei teki ju prügi!»
Seda lauset oleme viimastel
kuudel kuulnud põhilise argumendina kodanike suust,
kes on tulnud vallavalitsusse nõutama vabastust korraldatud jäätmeveost.
Järgnev ei puuduta neid, kes korralike ja
keskkonnasõbralike inimestena suudavad
omaenda jäätmekäitluse koduses majapidamises kontrolli all hoida — pakendid,
klaasi, ajalehed jms ettenähtud kohtadesse viia, olmejäätmed sorteerida ning niiviisi jäätmete hulka vähendada.
Kuid võimatu on kujutada ette majapidamist, kus jäätmeid üldse ei teki. Seda, et inimestel jääb majapidamises paljugi üle, näitavad meie heakorrakuu kuluarved ja juuresolev foto väga selgelt.
Aprilli- ja maikuu jooksul valla poolt
paigaldatud konteineritesse tõid
viimsilased kokku 284 tonni jäätmeid,
mis läks valla rahvale maksma 357 800
krooni. Lisaks mõnikümmend tonni
heakorratööliste poolt teeäärtest kokku korjatud prügi.
Kui eramajade piirkondades läks ühes
kohas tarvis kuni neli konteinerit ning
nendesse toodi palju mustadesse kilekottidesse pakendatud olmeprügi, piisas kortermajade juures ühest konteinerist.
Näiteks Rohuneeme kaupluse juurde paigaldatud nelja konteinerisse toodi 20 tonni, Randvere aedlinnas 15
tonni ja Miiduranna külas kogunes kahes kohas kokku 11 tonni jäätmeid.
Samal ajal oli Mereranna teel suurte
kortermajade alal üks konteiner, kuhu
oli toodud ligi viis tonni jäätmeid.
Järeldus saab olla vaid üks: suur osa
eramajapidamisi ootab kevadist aega, kui
saab tasuta oma jäätmetest vabaneda.
Sellest nn eelisest on kortermajade
elanikud ammu ilma jäetud, sest kõik
korteriinimesed on harjunud oma jäätmete äraveo eest maksma.
Siit ka põhjus, miks paljud eramajade
jäätmevaldajad on vastu jäätmete üleandmise tihedusele vähemalt üks kord kuus,
vaatamata sellele, et jäätmeseadus ja Viimsi valla jäätmehoolduseeskiri seda nõuab.
Samas tuleb rõõmustada selle üle, et heakorrakuu ja konteinerite kampaania on
päästnud meie metsad ja teeääred nendest
jäätmetonnidest, mis ilma selle ürituseta
oleksid kindlasti sinna tee leidnud.

Sellise teo eest on politseil õigus karistada kuni 12 000-kroonise trahviga.
Seoses heakorra- ja jäätmeteemaga
tuletame kinnistuomanikele taas meelde,
et lisaks oma aiale on olemas ka aiatagune, mille eest tuleb hoolt kanda.
Oluline on hoida kinnistu ja tee vaheline puhastusala pidevalt korras, s.
t korjata prügi aasta ringi, suvel niita
ja talvel teha lume- ja libedusetõrjet.
Praegu võib vallas ringi sõites näha
pilti, kus mõni aiaäär on väärikaks jätkuks iluaiale, samas kõrval lokkab aga
umbrohi.
Juhul, kui puhastusalal on kraav, peab
kinnistuomanik ka seda hooldama, kasvavast rohust ja võsast ning prügist puhastama.

Kommunaal- ja heakorraamet

POLITSEI TRAHVIS KAHT PRÜGIPANIJAT
Sel kevadel on politsei trahvinud Viimsis üht eraisikut, kes sokutas oma prahi Kaluri tee 4 maja juurde, ning üht firmat, kes viis oma prügi lihtsalt metsa alla.
Vanemkonstaabel Jelena Vimbergi sõnul jõuti firma jälile prahi hulgas olnud dokumentide järgi. Teise prügipanija tegu nägid aga majaelanikud, kes kirjutasid üles
pahategija autonumbri, mille järgi politsei tuvastas isiku. Mõlemad pahategijad said
trahvi.
Jelena Vimberg ütles, et kindlasti on selliseid juhtumeid olnud rohkem, kuid
inimesed pole politseisse pöördunud. Antud juhtudel tegid avalduse politseile
korteriühistu Kajakas ning vallavalitsuse keskkonnaamet. Jäätmekäitlust reguleerib valla heakorra eeskiri ning jäätmeseadus.
Vimberg toonitas, et keelatud on jäätmete mahapanek mahutite lähedusse.
Seaduse rikkumisel võib politsei teha kuni 12 000 krooni trahvi. Politsei kutsub
inimesi üles teada andma, kui satutakse pealt nägema prügi mahapanemist. «Tavaliselt tuuakse suuri prügikotte autodega, tähelepanelikud pealtnägijad võiksid
politseile need autonumbrid edastada,» ütles Vimberg. VT

Salo rahvusvahelise laste lauluvõistluse
võitis Kristi Kallas Viimsist
Merike Taal,
Viimsi Teataja peatoimetaja

Viimsi alevikus
ajutine
liikluskorraldus
Juulis algavad Aiandi tee, Pargi tee
ja Vehema tee ristmiku ja sama piirkonna sadeveesüsteemi rekonstrueerimistööd, mis oluliselt muudavad
liikluskorraldust Viimsi alevikus.
Tööd püütakse teha võimalikult
lühikese aja jooksul, ümbersõidud
korraldatakse Aiandi tee 24 hoone
ja Vehema tee 1A garaažide taguse
tee ning Vehema tee ja Tulbiaia tee
kaudu. Asjakohaste liikluskorraldusmärkide paigaldamise korraldab
tööde teostaja, omanikujärelevalve
tegija kontrollib tööde ning liikluskorralduse vastavust tegelikule vajadusele.
Üldjärelevalvet teostab valla teedeinsener Harri Lugu.

Kommunaal- ja heakorraamet

Soomes Salos eelmisel nädalavahetusel toimunud
rahvusvahelise laste lauluvõistluse Satakieli võitis
Kristi Kallas Viimsist.
11-aastane Kristi Kallas esitas muusikalist «Helisev muusika» tuntud laulu «Üksik kitsekarjus». Ta hinnati parimaks
keerulise ja tehniliselt raske laulu puhta esitamise eest.
Kokku võistles rahvusvahelise laste
laulu- ja tantsufestivali Salo laste laululinn 2007 raames toimunud konkursil
kümmekond last Soomest, Lätist, Leedust, Venemaalt ja Eestist.
Harjumaalt osales võistlusel lisaks
Kristi Kallasele Markus Mõttus Rae vallast. Festivalil astus üles ka laste tsirkusestuudio Fox Kõue vallast.
Harjumaa lapsed osalevad Salo laste laulu- ja tantsufestivalil juba selle algusaastast 1990.
Varem on lauluvõistluse võitnud
teiste seas Maria Listra, Gertrud Sild
ja praegu Vanilla Ninja ridadesse kuuluv Lenna Kuurmaa. VT

Vahvad Harjumaa
laululapsed andsid
Salos menukaid kontserte.
Pildil Kristi Kallas (vasakult),
lauluvõistluse maskott
Salkkuna, Markus Mõttus
ja Johanna Mõttus
Rae vallast ning
Liina Ariadne Pedanik
Viimsist.
Taga muusik Mart Jürisalu.
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TEATED
Naabrivalve tegevus
laieneb
Juulis luuakse Väike-Kaare ja KeskKaare tänavas Pärnamäe külas naabrivalve sektor.
Seni on naabrivalvesse koondunud
16 peret. Loodava Pärnamäe naabrivalve sektori liikmed ootavad häid
naabreid ettevõtmisega ühinema.
Kui elad Väike-Kaare või KeskKaare tänavas ja soovid naabrivalvega ühineda, võta palun ühendust Jaana Lõhmusega Väike-Kaare 13, tel
566 45804, e-post jaana__
lohmus@hotmail.com. VT

Vallavalitsus on
juulis puhkusel
2.-27. juulini on vallavalitsus kollektiivpuhkusel ja vastuvõttu ei toimu.
Sündide ja surmade registreerimiseks palume pöörduda Harju maavalitsuse perekonnaseisuosakonda
(tel 660 4607, 660 4654, asukoht
Rävala pst 8, Tallinn). Täpsemat infot saab vallavalitsuse valvelauast
(tel 606 6805).

Viimsi vallavalitsus

Õpilastele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste
kompenseerimisest
Alates veebruarist on Viimsi valla
elanikeks registreeritud õpilastel olnud võimalus taotleda vallavalitsusest juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist. Kuna suvi on
aeg, mil kooliõpilastel on mahti ja
energiat ennast täiendada ka muude
oskuste alal, kaasa arvatud autosõiduoskuste ja -õiguste omandamisel,
on paslik jagada siinkohal veel kord
informatsiooni võimaluse kohta õpilasele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimisest.
Juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompensatsiooni maksmiseks
tuleb vallavalitsusse esitada vormikohane taotlus, mis on saadaval Viimsi
valla kodulehel http://www.
viimsivald.ee. Lisaks läheb vaja koopiat omandatud B-kategooria juhiloast ning koolitaja poolt taotlejale
väljastatud teatist, millega kinnitatakse koolituskulude eest tasumist.
Kompensatsiooni maksmise tingimustena on sätestatud, et õpilane ja
vähemalt üks tema vanematest on
rahvastikuregistri järgi registreeritud
Viimsi valla elanikuks mitte hiljem
kui 1. septembril 2006 ning et Bkategooria juhiluba on väljastatud
mitte varem kui 1. septembril 2006.
Autokooli lõpetamisest ei tohi olla
möödas rohkem kui kuus kuud. Kompensatsiooni saamise võimalus ei
laiene nendele õpilastele, kes omandavad kesk- või kutsekeskharidust
õhtuses või kaugõppevormis.
Pärast taotluse saamist kontrollib
vallavalitsus taotluses esitatud andmete ja dokumentide vastavust määruses sätestatud nõuetele 20 päeva
jooksul. Puuduste esinemisel teavitatakse taotluse esitajat puudustest
nende kõrvaldamiseks. Kompensatsiooni maksmisest või mittemaksmisest teavitatakse taotlejat kirjalikult
10 päeva jooksul peale vallavalitsuse
vastavasisulise otsuse tegemist.
Tänase päeva seisuga on juhiloa
saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimise taotlused esitanud 42
noort. Positiivse vastuse on saanud
36 taotlust. Paraku on tulnud edastada äraütlev vastus kuuele taotluse
esitanud isikule, kuna nad ei ole täitnud kõiki kompensatsiooni saamiseks
ettenähtud tingimusi.
Kompensatsiooni saamiseks esitatava taotluse ja dokumentide esitamisel tekkivate küsimuste korral
pöörduda Viimsi vallavalitsuse noorsoo– ja haridusametisse telefonil 606
6868 või saata küsimused e-postile
markii@viimsivv.ee
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Jalgratturid, kiivrid pähe!
Suviselt soojad ilmad on
toonud tänavatele ja teedele noored jalgratturid, kes
aga pahatihti ei kanna kaitsekiivrit. Ka kiputakse
unustama, et väljaspool
õueala jalgrattaga sõitmiseks peab laps olema vähemalt kümneaastane.
Kuigi jalgratturitel pole kiivri kandmine
kohustuslik, soovitab Viimsi vanemkonstaabel Jelena Vimberg seda siiski teha.
«Sel kevadel pole õnnetusi noorte
jalgratturitega Viimsis õnneks olnud,
küll aga on politsei tabanud palju joobes
autojuhte,» ütles Vimberg. «Kui laps sõidab ette sellisele juhile, kelle reaktsioon
on aeglane, võib õnnetus lõppeda vägagi halvasti.»
Sõiduteel sõitev jalgrattur on võrdsustatud teiste liiklejatega ning talle kehtivad ka kõik liiklusmärgid. Kui rattur

Viimsi Kooli õpilased Kersti Kalbus (11) ja Ants Ojasoo (10) võivad
julgelt jalgrattaga sõiduteedel sõita, sest äsja soetasid nad endale
jalgratturi loa.

ületab sõiduteed ülekäigurajal, peab ta
jalgratta käe kõrvale võtma.
Kiivrit on kohustatud kandma mopeedijuhid ja kaassõitja. Mopeedijuht
peab olema vähemalt 14-aastane. Paraku kihutavad Vimbergi sõnul mopeedidega ringi ka palju nooremad.
Vähesed teavad, et liikluseeskirjade
järgi peavad 10-15-aastased jalgratturid ning 14-15-aastased mopeedijuhid
sõidutunnistust kaasas kandma. Jalgratturi sõidutunnistuse eksameid viiakse tavaliselt läbi koolide juures, mopeedi juhtimise tunnistuse saab autoregistrikeskusest. Jalgratturi eksamit
saab teha Rahumäe tee 6 liikluspolitsei
ruumides igal teisipäeval ja neljapäeval kella 14-16.
Jelena Vimberg ütles, et ATV-dega
võib sõiduteedel liikuda ainult siis, kui
sellel on registreerimisnumber ning sõidukiirus ei tohi ületada 50 km/h. «Kui
sõiduk pole autoregistrikeskuses arvele võetud, siis sõiduteel sellega liikuda
ei tohi,» lisas ta. Maastikul võib ATVdega sõita ainult maavaldaja loal. Nende nõuete rikkumisel võib politsei teha
ATV-ga sõitjale kuni 3600-kroonise
trahvi. VT

Falck aitab tagada vallas turvalisust
Kõigil Viimsi valla elanikel
on võimalus ohu või avaliku
korra rikkumise korral kutsuda abi Falcki juhtimiskeskuse telefonilt 1911.
Viimsi vald on kaasanud avaliku korra
tagamisse turvaettevõtja AS Falck Eesti,
kellega koostööleping sõlmiti juba 2002.
aastal. Koostöölepingut on pikendatud
igal aastal kuni 2006. aastani.
Mullu 27. veebruaril sõlmisid Viimsi
vald, AS Falck Eesti ja Põhja politseiprefektuur tähtajatu kolmepoolse koostöölepingu patrullteenuse osutamiseks Viimsi vallas.
Ennetamaks ja avastamaks avaliku
korra rikkumisi ja ründeid valla või riigi varade või valla elanike varade ja tervise vastu, on koostöös valla, politsei ja
turvafirmaga koostatud patrullmarsruut. Patrullreidi käigus kontrollitakse
valla territooriumil olevaid objekte nagu näiteks vallamaja, lasteaiad, koolid,
muuseumid ja kirik ning külastatakse
ka vähem asustatud piirkondi ennekõike avaliku korra rikkumiste avastamise
eesmärgil.
Patrullreidide tegemisel on arvestatud politsei soovitusi ning kindlasti läbitakse kohti, kus võidakse toime panna korrarikkumisi, olgu selleks siis avalikus kohas alkoholi tarvitamine või
ümbruse risustamine.
Hetkeolukorrast ja vajadustest lähtuvalt on võimalik patrullreide ümber korraldada. Samuti on võimalik ümber paigutada patrullekipaaži paiknemise kohta patrullreidide vahelisel ajal.
Ümberkorraldused võivad olla ajendatud avalikest üritustest, õppeaasta algusest, teede ehitusest või remondist,
hooajast sõltuvalt rahva kogunemiskohtadest, politsei antud informatsioonist
riskikohtade olemasolust või muudest asjaoludest.
Turvafirma Falck patrullekipaaži näol
on tegemist täiendava korravalve olemasoluga, mis on abiks politseile korra
tagamisel valla territooriumil, väljakutsetele operatiivsemal reageerimisel ja õigusrikkumiste avastamisel ja nende toimepanemise takistamisel.
Falcki patrullekipaaž on valmis valla elanike väljakutsetele reageerima
ööpäevaringselt. Vajaduse tekkimisel
saab Falcki patrullekipaaž hoida ära
edasiste rikkumiste toimepanemist

ning pidada kinni isikuid kuni politsei
saabumiseni.
AS Falck Eesti kohustusteks patrullteenuse osutamisel on korraldada Viimsi valla haldusterritooriumil vähemalt
ühe erimärgistusega patrullekipaažiga
patrullteenust, sealhulgas jälgima kinnipidamist heakorrast ning Viimsi valla
avaliku korra eeskirjadest, osutades erilist tähelepanu joobnutele ning alaealistele ja noorukite gruppidele. Vajadusel
kutsub turvameeskond kohale politsei.
Samuti aitab Falck jälgida heakorraeeskirjadest kinnipidamist — tänavate, kõnniteede ja muude avalike kohtade puhtust ja heakorda, prügi mahaloopimist või selle mahapanekut selleks mitte ettenähtud kohtadesse, samuti puude, põõsaste ja muude haljasalade rüüstamist, majaseinte ja teiste
rajatiste rikkumist või määrimist, osutama tähelepanu tulele või suitsule,
mis võivad viidata õnnetusjuhtumile
või ohuolukorrale, teatades sellest koheselt juhtimiskeskusele, tõkestama vajadusel eelnimetatud rikkumisi ning informeerima sellest Viimsi vallavalitsust
ja politseid.
Samuti jälgib Falck liiklusohutuse tagamiseks teede ja tänavate, tänavavalgustuse ja liiklust reguleerivate märkide
seisukorda. Turvameeskond võib kasutada seaduses ettenähtud korras füüsilist jõudu või erivahendeid, ületamata
seejuures hädakaitse piire, kui rikkuja
osutab füüsilist vastupanu, eriti kui ohus
on teise inimese või turvatöötaja enda
elu. Falck osutab vajaduse korral kodanikule esmaabi ning kutsub välja politsei või päästeameti.
Õigusrikkuja kinnipidamisel tuvastab tema isiku, kutsub kohale politseipatrulli või toimetab õiguserikkuja oma
transpordiga politseiasutusse. Vajadusel
saab turvameeskond kohale kutsuda
Falcki lisaekipaaži, mis peab kohale saabuma vähemalt 15 minuti jooksul.
Politsei omalt poolt loob tingimused
Falcki turvatöötajate osalemiseks abipolitseinike koolitusel ja kaasab Falcki patrullekipaažide liikmeid politseitegevusse abipolitseinikena.
Viimsi valla elanikel on ohu korral õigus paluda abi Falcki patrullekipaažilt.

Jan Trei,
abivallavanem

Falcki juhtimiskeskusega saab
ühendust telefonil 1911. Helistada
võib ka otse politseisse numbril 110.

Lisaks politseile patrullib vallas teedel Falck.

Stipendium ülikooliõpinguteks majanduslikult
vähekindlustatud õpilasele 2007/2008 õppeaastal
Ameerika Kaubanduskoda Eestis kuulutab välja stipendiumikonkursi õpinguteks
stipendiaadi poolt valitud Eesti ülikoolis. Eesmärgiks on motiveerida piiratud
majanduslike võimalustega, kuid andekaid noori omandama kõrgharidust.
Stipendium katab bakalaureuseõppe õpingute kulud ühe (1) õppeaasta vältel
summas kuni 30 000 krooni ning stipendiaadi elamiskulud õppeperioodil (september–juuni) summas 1000 krooni kuus. Stipendiaadi õppekulud kaetakse summas kuni 15 000 krooni ühe semestri jooksul. Tasumine toimub vastavalt ülikooli
poolt väljastatud arvele. Elamiskulude raha 1000 krooni kuus makstakse stipendiaadile. Heade õppetulemuste korral saab stipendiaat taotleda stipendiumi jätkumist järgnevaks õppeperioodiks.
Stipendiumitaotlejale esitatavad nõuded:
• kandidaat on pärit majanduslikult vähekindlustatud perekonnast või lastekodust;
• omab häid eelnevaid akadeemilisi tulemusi;
• asub õppima bakalaureuseõppes enda poolt valitud Eesti ülikoolis sügissemestril 2007/2008;
• täidab enda poolt valitud ülikooli vastuvõtutingimused.
Stipendiumi taotlejal palume esitada:
• stipendiumi taotluse ankeet (leheküljel www.acce.ee stipendiumikuulutuse juures);
• keskkooli lõputunnistus või viimase tunnistuse koopia;
• soovituskiri praeguselt või kunagiselt õpetajalt või õppejõult.
Dokumentid esitada hiljemalt 20. juuliks aadressil: Ameerika Kaubanduskoda
Eestis, Harju 6, 10130 Tallinn.
Stipendiumikonkursi võitja kuulutatakse välja 30. juulil. Täiendav info telefonidel 631 0521 ja 631 0522 või e-posti teel: office@amcham.ee
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Randvere küla tähistas
610. aastapäeva
R

andvere tähistas 17. juunil
oma 610. aastapäeva külapäevaga, millest külavanema
Madis Kaasiku hinnangul võttis osa
kuni 300 inimest. Piduliku sündmuse puhul istutati lasteaia õuele tähtpäeva puu.
Tutvuti uue lasteaia, perearstikeskuse, päevakeskuse ja noortekeskuse ruumidega ning kuulati temaatilisi ettekandeid. Päeva lõpetas jalgsimatk vabakutselise kunstniku Endel Saarepuu koduõuele, Tammneeme rannakaitsepatarei ja Tädu kuuse juurde. VT

Laidoneri
muuseum sai
USA saatkonnalt
kingiks raamatu
USA saatkond kinkis kindral Laidoneri muuseumile
Ameerika Ühendriikide
viimase sõjaeelse saadiku
Eestis ja Lätis John C.
Wiley abikaasa Irena
Wiley mälestuste raamatu. Abielupaari lähimad
sõbrad Eestis olid kindral
Johan Laidoner ja proua
Laidoner.

Külapäeva pidustused algasid rongkäiguga Randvere kiriku juurest mööda Kirikaia teed Rahndvere teele ja sealt uue
Randvere keskuse juurde Kibuvitsa tee 1.
Keskuse ees heisati Eesti lipu kõrvale ka
Randvere küla lipp, Randvere lasteaia
lipp ja pererstikeskuse lipp. Kolm vastvalminud lippu õnnistas sisse Viimsi Püha
Jaakobi koguduse diakon Erki Juhandi.
Lipud heiskasid volikogu liige Aare Ets
(vasakult), Randvere külavanem Madis
Kaasik, MLA Viimsi Lasteaiad juhataja
Aina Alunurm ja perearst Kati Paal.

Randvere keskus
on avatud
17. juunil avati pidulikult Randvere keskus,
kus kohe hakkavad tööle perearstikeskus ja
Viimsi päevakeskuse
Randvere filiaal. Oma
järge ootavad lasteaed,
noortekeskus ja apteek.
Keskuse ehitamist alustas AS Esmar Ehitus
mullu suvel ning valmis
sai maja tänavu juunis.
Kokku läks 2500 ruutmeetri suurune hoone
maksma 48 miljonit
krooni. VT
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oma ja et mõtlete minule, kui seda
kannate.»»
Kui missis Wiley ei suutnud mõista, miks teeb Maria Laidoner talle nii
väärtusliku kingi, selgitas viimane:
«Kas te ei taipa, kas te ei näe, et see
maja, see aed on juba meie vangla, et
meid võidakse iga hetk küüditada?
Aga teadke, mul on olnud täisväärtuslik elu, nii õnnelik elu, ma olen möödunu eest nii tänulik, et pean leppima
ükskõik millise tulevikuga, mis mulle
on määratud. Aga ma räägin teile saladuse. Mul on enda juurde peidetud
mürki, piisavalt meie mõlema jaoks, ja
kui tulevik osutub talumatuks, siis on
sellest olemas lihtne väljapääs.»
Samal ööl viidi Laidonerid ära.
Kuigi Wileyd üritasid Laidoneride kaitseks välja astuda nii enne kui ka pärast naasmist Washingtoni, minnes
välja kuni president Rooseveltini, osutus neil võimatuks midagi Laidoneride
heaks ette võtta.
Missis Wiley selgitab: «Ei olnud ei
juurdlust, ei süüdistust, ei kohut. Nad
lihtsalt kõrvaldati, pühiti minema.
Kindral Laidoneri kuritegu oli tema
isamaa-armastus.»

USA saatkonna pressiesindaja Eric
A. Johnson ütles Viimsi Teatajale, et
Irena Wileyst ja kindrali abikaasa Maria Laidonerist said kiiresti lähedased
sõbrad. Missis Wiley oli sarnaselt
proua Laidoneriga Poolas sündinud,
ning ilmselt aitas see kaasa naiste sõpruse tekkimisele.
Johnson ütles, et 1962. aastal
USA-s ilmunud raamatus «Around the
Globe in 20 Years» on Irena Wiley
meenutanud palju Eestit, mis oli
tema lemmikmaa.
John C. Wiley määrati Eestisse saadikuks 1938. aasta lõpus, Nagu missis Wiley oma mälestustes
seega jõudsid nad siin olla vaid meenutab, «oli Eesti naeratav maa, täis
poolteist aastat, kuni Nõukogude elurõõmu ja suuremeelseid žeste. Seal
väed 1940. aasta juunis Eesti
okupeerisid. Kuigi Wiley oli saa- oli 1500 järve, 72 ööklubi, vanim apteek
dik ka Lätis, käisid nad siiski Ees- maailmas, mehed, kes nägid välja nagu
tis nii tihti kui võimalik. Wileyd viikingid, ning kuldse naha ja pronksikarelasid Vabaduse platsi ääres hoova juustega sinisilmsed naised. »
nes, kus praegu asub Tallinna linnavalitsus. Viimane kord kohtusid Wileyd ja Laidonerid Viimsi
Irena Wiley (1900–1972) ei saamaamõisas 1940. aasta juulis pärast
nud enam kunagi võimalust Tallinna
Nõukogude okupatsiooni algust.
Irene Wiley meenutab, et kindral tulla. Samuti ei saanud ta teada, et
ja tema abikaasa olid väliselt rahuli- proua Laidoner elas Nõukogude vankud, justkui polekski midagi hirmsat gistuse ja asumise üle ning naasis
juhtunud. Edasi kirjutab ta: «Kindral 1961. aastal Eestisse, kus ta 1978. aasviis Johni jalutuskäigule, et näidata tal enne oma 90. sünnipäeva suri.
talle rohkem kui tuhandet noort puud,
Merike Taal
mille ta oli istutanud. Ta ei andnud
millegagi märku, et ei loodagi näha
neid suureks kasvamas.
Samal ajal proua Laidoner vestles minuga nelja silma all aias. Kui
Artiklis on refereeritud Eesti Ekspresolime omavahele jäänud, ulatas
sis 3. aprillil 2007 ilmunud artiklit
proua Laidoner mulle imearmsa
«Taasavastades Maria Laidoneri salamusta salli ja ütles: «Need pitsid on
dust» (USA saatkonna pressiesindaja
meie perekonnas olnud kolm põlvEric A. Johnson)
konda. Vaevalt saan ma seda enam
kasutada. Ma tahan, et see oleks teie

Aasta ja kaheksa kuu vanune Lotta Mii
Hasa on uutele lasteaiaruumidele tiiru peale teinud ja nähtuga rahul. 1. augustist
avatavas lasteaias on kaks sõime- ja neli
lasteaiarühma. Sõimerühmadesse võetakse vastu 28, aiarühmadesse 80 last.

Uue lasteaia ruumid.

USA saatkonna pressiesindaja Eric A. Johnson andis kindral Laidoneri muuseumi direktorile Indrek Tarandile üle ka kaks Eesti Filmiarhiivist pärit fotot, millel on jäädvustatud saadik Wiley volikirjade
üleandmine president Konstantin Pätsile 1938. aastal ning saadiku
saabumine auvahtkonna saatel Kentmanni 20 asuvasse saatkonna
residentsi.
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Euroopa noorsootöötajad Viimsis
Viimastel aastatel on paljud
Viimsi noored saanud Euroopa Liidu programmi Euroopa Noored raames võimaluse osaleda rahvusvahelistes projektides Hispaanias, Belgias, Prantsusmaal, Venemaal, Portugalis, Saksamaal ja mujal.
Eksootilisima ja huvitavaima kogemuse
osaliseks said kindlasti need, kel õnnestus eelmisel suvel käia Kariibi meres
Martinique´i saarel. Viimsis oleme korraldanud kaks multilateraalset noorsoovahetust, kus osalejaid on olnud rohkem
kui neljast riigist.
Rahvusvahelised noorsoovahetused
annavad noortele võimaluse tundma õppida teisi kultuure, suhelda teiste riikide
noortega ja saada keelepraktikat. Tihtilugu juhtub nii, et kogetu jõuab meieni
alles paar nädalat, mõni kuu või mõni
aasta hiljem. Kõik see, mida noored saavad noorsoovahetuste, noortekeskuste,
noorteühingute ja eri koolituste kaudu,
ongi see mitteformaalne õppimine, mille kohta ei anta tunnistust, kuid mis mõjutab ühel või teisel moel noorte kujunemist aktiivseteks kodanikeks.
Euroopa Noored programmi juures
on alaprogramm, mis võimaldab vahetada kogemusi, korraldada seminare,

õppevisiite ja arutada tuleviku koostööd
ka noorsootöötajatel.
Juuni alguses Viimsis toimunud seminaril osalesid noorsootöötajad ja noorsootöö eksperdid Belgiast, Hispaaniast, Rumeeniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Ungarist, Hollandist, Poolast ja Eestist. Lisaks
ettekannetele ja aktiivsele tööle töörühmades tutvuti Riigikogu tööga, Viimsi valla ja Tallinna linna noorsootööga, külastati Eesti Euroopa Noored kontorit. Meie
ideaalne ootus oli see, et pärast Viimsi seminari on meil valmis mudel, kuidas jätkata koostööd mitteformaalse hariduse
vallas. Hoiame teid meie kodulehekülje
kaudu kursis seminari lõpptulemustega ja
tulevikuplaanidega, sest arutelu ja eesmärkide täpsustamine toimub ka pärast
seminari.
Programmi korraldajaks ja läbiviijaks
oli Eesti Noorsootöötajate Ühendus
(ENÜ). Suured tänud projektijuhile,
ühenduse juhatuse liikmele Lisanne Ristikivile! Täname väga meie vallavalitsust,
eelkõige Urmas Arumäed, Endel Lepikut,
Reet Järve ja Katrin Markiid.
Lisaks kolleegidele soovin tänada sponsoreid, kes tegid kõik selleks, et meie seminar õnnestuks: EL programm Euroopa
Noored, Rapla maavalitsus, Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadeemia, ENTK, AS
Esmar Ehitus, AS Jalajälg, Robert Herman,
Viimsi SPA, Eesti Eine ja Hotell Athena.
Tänud teile ja meeldiva koostöö jätku!

30. augustil 2007 algusega kell 12 korraldab Viimsi Kool SUURE KOOLILAADA, mille raames toimuvad infolaat,
kuhu ootame Viimsi valla spordiklubide, huvi- ja spordiringide, huvikoolide,
treeningrühmade ja teiste noorte vaba
aja sisustajate esindusi jagama infot
oma tegevuse kohta, ja sügislaat, kus
on võimalik osta-müüa-vahetada kooliga seonduvaid esemeid (koolivorm,
riided, koolikotid, spordivahendid, bürootarbed vms).
Eelregistreerimine
Merit Eskel (infolaat):
merit@viimsi.edu.ee, telefon 6235
114, Kairi Lehtpuu (sügislaat):
kairi.lehtpuu@viimsi.edu.ee, telefon
5242 988
Registreerumiseks infolaadale märkida huviringi-spordiklubi nimi ning
juhendaja-treeneri kontaktandmed
(telefoninumber ja e-postiaadress).
Soovitused infolaadal osalejatele:
• boks võiks olla illustreeritud
või mõnel muul moel ligitõmbav;
• huvilistele kaasa antav infovoldik
olgu atraktiivne, vähese laustekstiga;
• enese veelgi paremaks reklaamimiseks on võimalus üles astuda
laval, vastav sooviavaldus tuleb esitada registreerimise ajal.
Kohtumiseni 30. augustil Viimsi Koolis!

Kadi Bruus,
Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti
juhataja, Eesti Noorsootöötajate Ühenduse juhatuse esimees, Contact-2103 juhatuse esimees

Eesti noorsootöötajate ühenduse juhatuse liige Lisanne Ristikivi ning
noorsoo- ja haridusameti juhataja Kadi Bruus.

Püünsi põhikooli õpilased tegutsevad
aktiivselt ka väljaspool kooli
Lisaks õpilaste aktiivsele
osalemisele kooli üritustel,
esinemistel ja võistlustel on
väga oluline end näidata
ning võistelda ka väljaspool
kooli. Nii saavad lapsed end
võrrelda teistega, omandada kogemusi ning esindada
oma kooli. Sel kevadel on
meie kooli õpilastel olnud
palju võimalusi väljas käia
ja oma oskusi eri valdkondades proovile panna.
Õpetaja Kairi Sõeri juhendatava videoringi õpilaste liiklusohutusalane film «Ohud
talvel» osales kevadel 42.üleriigilisel amatöörfilmide festivalil. Zürii valis 71 filmi
hulgast välja 20 paremat, mida näidati
Tallinna Kinomajas. Püünsi laste film oli
nende seas ning sai ka diplomi ja auhinna. Hindame saadud tulemust kõrgeks,
sest meie 3.-5. klassi laste kõrval võistlesid ka näiteks filmierialade üliõpilased ja
teised täiskasvanud, kes on aastaid harrastusfilmide loomisega tegelenud.
Meie kooli 3.-5. klassi tantsulastel oli
sel aastal võimalus osaleda Saksa kultuuri tutvustavas projektis koostöös Tallinna Goethe Instituudi, MTÜ-ga Noored
Talendid ning Tallinna Saksa gümnaasiumiga. Projekti käigus toimusid saksa
heliloojate loomingut ning saksa rahvatantse tutvustavad kontserdid Vene kultuurikeskuses ja meie oma valla koolides. Meie kooli poolt vedas projekti õpetaja Ene Valkna, tantsud õpetas lastele
selgeks õpetaja Hele Pomerants.
2. klassi lapsed tegelesid mitu kuud aktiivselt Eestimaa tundmaõppimisega. Pika,
kuid huvitava töö tulemusena valmis tantsuõpetaja Hele Pomerantsi, muusikaõpetaja Maiu Plumeri ja 2. klassi klassijuhataja Kairi Sõeri ühiste jõududega tunniajane
näidend «Reis ümber Eesti». Sõnalise osa
vahele põimiti rahvatantsu, rahvalaulu ja
vanu rahvalikke laulumänge. Näidendis

2. klass esinemas näidendiga «Reis ümber Eesti».
käidi läbi tähtsamad Eestimaa paigad ning
räägiti mõnest olulisest Eesti sümbolist või
legendist. Lisaks oma koolile esineti näidendiga Merivälja pansioniaadis.
Kevade jooksul toimus üle-eestiline
veebipõhine kevadvaatlusprojekt «Tere,
kevad 2007». Projekti raames toimunud
loodusviktoriinis kogusid esikoha maksimumpunktid seitse kooli, nende seas ka
Püünsi kool (2. klassi ja loodusringi lapsed). Kokku osales viktoriini nooremas
vanuserühmas 116 kooli või üpilasrühma
üle terve Eesti. Viktoriini jaoks pidid osalevad rühmad saatma ise küsimusi millest parimad esitati vastamiseks.
Lisaks tublimatele viktoriinilahendajatele valitakse igal aastal välja parim
viktoriiniküsimus. Nooremas vanuserühmas osutus sel aastal parimaks Püünsi
laste esitatud küsimus «Mida teevad siilid hapukate õuntega ning miks nad
nende vastu huvi tunnevad?». Seega õnnestus Püünsi loodushuvilistel lastel või-

Head huvi- ja
sporditegevuste
juhendajad ja
lapsevanemad!

ta kaks esikohta korraga. Tubli töö tegid
ära ja lapsi õpetasid ning suunasid koolis tegutseva loodusringi juhendajad Kairi Sõer ja Ilse Lobjakas, kes on püüdnud
aasta jooksul tegutseda selle nimel, et
lapsed ja loodus oleksid sõbrad. Ja mitte ainult sõbrad, vaid lähedased sõbrad.
Lisaks paljudele muudele tegevustele sisestati loodusvaatluse andmeid «Tere,
kevad» projekti internetilehele. Projekti
tulemustega saab tutvuda aadressil: tere.kevad.edu.ee.
Lisaks on meie kooli õpilased osalenud spordivõistlustel, olümpiaadidel ning
omaloomingukonkurssidel, samuti käis
mudilaskoor esinemas Tallinna külastanud Jaapani keisrile. Paljudest nimetatud
tegemistest ja üritustest ning ka mitmetest teistest saab pilte vaadata meie kodulehel www.pyynsi.edu.ee.

Tiina Karu,
Püünsi põhikooli huvijuht

In Memoriam —
Toomas Kull, ES2RJ
(13.02.1952 — 23.04.2007)
ES2RJ — «Silent Key» (vaikinud
morsevõti) — see karm ning ootamatu teade jõudis meieni 23. aprilli
õhtul. Eesti raadioamatörismi tipptegijate hulka kuuluvat Toomas Kulli, enamikule lihtsalt Tomi ei ole
enam... Nüüd, ligi poolteist kuud
hiljem, ehkki jätkuvalt selle mõttega
mitte harjuda jõudnud, tuleks heita
pilk Tomi viljaka raadiotee aastatesse, et meenutada ning mälestada.
Raadioamatööri pisik nakatas
Toomast 1970. aastate alguses.
Harrastus sai alguse Tallinna pioneeride palees Ujula tänaval, nii nagu suuremal osal tema põlvkonna
meestest. Kutsungiga UR2RRJ alustas ta peagi ka ise lühilainete vallutamist.Üsna varsti köitsid teda ka
ultralühilained (ULL) — aastal
1976 võttis ta osa oma esimesest
ULL «välipäevast» ning sealt saigi
alguse Tomi pikk ja edukas tee ULLamatöörina.
Kirovi kalurikolhoosi ALMAVÜ
allorganisatsioon lõi 1970. aastate
lõpul Viimsisse raadioklubi, muretsedes selleks hoone, kus tegutseda,
ja hakkas looma meeskonda, seda
juhtima ja vedama. Üks meestest,
kes hakkas aktiivselt raadioklubiga
tegutsema ning seda edendama, oligi Tom. Samal ajal alustas ta regulaarse võistlemisega ULL «välipäevadel».
1982. aastast algas aga ultralühilainete alane tegevus ka Viimsi
raadioklubis ning välipäevad ja aastaringne ettevalmistus nendeks said
loomulikuks osaks klubi toimetamistest, mille juhatajaks Toomas oli kalurikolhoosi juhatuse poolt tollal
palgatud. Nii said sel perioodil haruldaselt täpselt kokku Tomi hobi
ning professionaalne töö.
Omaette lehekülg Toomase raadioteel on seotud Eesti koondise
liidri rolliga NSVL ULL meistrivõistlustel. Seitse aastat osavõttu
ja õppimist Venemaa, Ukraina ja
Leedu avarustes tasuti lõpuks märkimisväärse autasuga tehtud töö
eest: tolleaegsete ja ühtlasi viimas-

Merit Eskel,
Viimsi Kooli noortejuht

teks jäänud NSVL ULL meistrivõistluste võistkondlik võit esmakordselt sinimustvalge lipu all võistelnud Eestile aastal 1989, kusjuures võideti ka kõik kolm individuaalset esikohta summaarses arvestuses, mis kuulusid Viimsi raadioklubi liikmetele.
1991. aasta augustis ja sellele vahetult järgnenud ajal, kui amatörism
oli ajutiselt tagaplaanil, tegutses Tom
aktiivselt Eesti diplomaatiliste esinduste sidesüsteemide loomisel.
Vähesed teavad, et näiteks Tallinna ja Moskva vahelisi LL-sidekanaleid «nikerdas» just Tom isiklikult. Tema püstitatud «vertikaal»
on ilmselt praegugi meie Moskva
saatkonna katusel. Või siis selline
tõsiasi, et meile kõigile tuntud Kuku raadio raadiotehniline pool on
algselt just Toomase käte ja teadmistega püstitatud ning käivitatud.
Enamikul juhtudel, kui Eesti
raadioamatööridel oli käsil midagi
suurt, oli Tom ikkagi nö tüüri juures, tehes ise väga palju — alates
aparatuuri ehitamisest ja lõpetades
kirja- ning paberitööga.
Siia loetellu kuulub tõeliselt tänuväärne töö Eesti ULL edetabelite
koostamisel ning sisuliselt meie
ULL ajaloo talletamine, samuti regulaarne ULL karikavõistluste etappide aruannete kontroll ja kiire tulemuste väljaselgitamine.
Tom oli pikki aastaid ERAÜ
ULL-toimkonna esimees, samal ajal
ilmselt ka Eesti tuntuim ULL-mees
raja taga. Nende tähelepanuväärsete saavutuste ja tulemuste eest
omistas Eesti Raadioamatöristide
Ühing talle 2005. aastal aasta tegija teeneteplaadi.
Viimane sissekanne Toomas Kulli sidepidamise logiraamatusse on
tehtud 14. aprilli hilisõhtul, järgmisel päeval viidi Tom insuldiga haiglasse. Selle võitluse kahjuks Tom
kaotas...
Kerget morsevõtit Sulle, Tom,
tundmatute lainepikkuste avastamisel!
Head kolleegi mälestades ning
meenutades
sõbrad Viimsi Raadioklubist.

Andrus Lillevars,
Viimsi Raadioklubi president
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VIIMSI VALLAS
REGISTREERITUD
SÜNNID SEISUGA

18.5.2007
• Kertu Hansoni ja Hendrik Nigulil
sündis 8. aprillil tütar TUULI
• Anne Kruusma-Juvasel ja Kari Mikael Juvasel sündis 7. mail tütar JOHANNA MARIA
• Mari-Liis Maidlal ja Tõnu Kukel
sündis 8. mail tütar ANNI
• Svetlana ja Andres Tollil sündis 4.
mail tütar SANDRA
• Edikai ja Hargo Arulaanel sündis
10. mail poeg ANTTI
• Riina ja Priit Pappelil sündis 11.
mail tütar BIRGIT
• Neveli Romanovil ja Karnee
Kösteril sündis 12. mail tütar
BEATRICE
• Irina ja Aleksandr Lihhatšil sündis
15. mail tütar KSENIA
• Kadri Ojal ja Rene Usaril sündis
15. mail tütar KRISTEL
• Laivi Mooril ja Andre Lainel sündis 17. mail tütar EMMA LUISA
• Iris Karul ja Ainar Salmel sündis
18. mail GRETE MAI
• Katrin Kurm-Valojääl ja Ari Mikael Valojääl sündis 19. mail poeg
RASMUS JAAN
• Julia ja Sergei Baranovil sündis
22. mail tütar ALBINA
• Merle Elleril ja Kaido Tiigisoonel
sündis 31. mail tütar MIRT
• Tiina Trallal ja Lauri Leivol sündis
5. juunil tütar LIV
• Agne Kurrikoff-Hermanil ja Indrek
Hermanil sündis 7. juunil tütar
EMMA-LEENA

Ajaloolised kaitserajatised saavad
uue näo
Viimsi poolsaar paikneb
strateegiliselt olulise koha
— tähtsa kaubalinna külje
all. Sajandite jooksul on
mitmed sõjalised rühmitused ja armeed püüdnud
Tallinnat vallutada. Selle
ärahoidmiseks on eri aegadel püstitatud linna ümbrusse mitmesuguseid kaitserajatisi — kantsid, kindlused, patareid. Viimsi
poolsaarel on taolisteks ajaloomärkideks Miiduranna
tähtkants ja patarei ning
Tammneeme patarei.
Kõik Viimsi poolsaare kaitserajatised on
riiklike arhitektuurimälestistena muinsuskaitse all. Viimsi vallavalitsuse kommunaalameti tublide töömeeste töö tulemusena on selle aasta kevadel võsast
ning prahist puhastatud Miiduranna patarei varemed, kus ka edaspidi on kavas
heakorratöid jätkata. Juunikuus on
kommunaal- ja heakorraameti juhataja
Indrek Mäeküngase ja Tammneeme külavanema Raivo Kaare eestvedamisel
käimas Tammneeme patarei heakorratööd. Kahurialuste ümbrus on võsast puhastatud. Tublid Viimsi õpilasmaleva
noored rühmajuhtide Kerttu Orunuki ja
Jane Kundla juhendamisel teostavad
juunikuu jooksul Tammneeme patareis
heakorra- ja koristustöid. Plaanis on korda teha kõigi kahurialuste ümbrused.
Lisaks Miiduranna ja Tammneeme
patareide korrastustöödele on tulevikus
kindlasti mõeldav korda teha ka üks vanimaid kaitserajatisi — Miiduranna tähtkants. Sellega saaksid korda tehtud kõik
Viimsi poolsaare kaitserajatised ning
Viimsi elanikel ja külalistel on võimalus
külastada ajaloolisi objekte ning osa saada põnevast ajaloost.

Miiduranna tähtkants

Baltmaxi traadita
interneti leviala katab
kogu Viimsi
Viimsi elanikel on uus võimalus liituda traadita internetiühendusega —
firma Baltic Broadband pakub kaubamärgi Baltmax all Viimsis kiiret netiühendust, mida saavad kasutada nii
laua- kui ka sülearvuti omanikud.
Baltmaxi traadita internetiühendusega saab liituda, helistades telefonile 1213. Firma spetsialist tuleb
kliendi juurde kohale, kontrollib signaali tugevust ja aktiveerib teenuse.
Baltmaxi traadita internetiühendus toimib litsentseeritud WiMAX-i
sagedusalal, mis võimaldab vältida
soovimatuid ning kontrollimatuid
häireid kõrvalistest allikatest. Hetkel
pakutakse kiirust kuni 512 Kbit/s,
kuid juba lähiajal plaanitakse tõsta
maksimaalset kiirust poole võrra.
Baltmax pakub kliendiseadmeid,
mis võimaldavad soovi korral liikuvust kogu võrgu piires vastavalt valitud teenustepaketile. Klient saab endale modemkaardi, mis sisestatakse
sülearvuti vastavasse pessa ning loodud internetiühendust on võimalik
kasutada kogu Tallinnas. Saadaval
on ka lauamodem tavalise koduarvuti tarbeks. Mõlemat tüüpi modemeid
on võimalik lisaks väljaostmisele ka
rentida. Baltmaxi pakutavad seadmed ei vaja väliseid lisatarvikuid ega
täiendavaid installeerimistöid.
Täiendav info www.baltmax.ee.
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Pärast Põhjasõda võeti Tallinna kindlustamist tõsisemalt ning keiser Peeter I
käsul hakati Tallinna lahe sulgemiseks
ehitama tähtkantse. 1726. aastal alusta-

ti ka Miidurannas küla põhjaneeme otsa muldkantsi rajamist. See oli esimeseks
kaitserajatiseks poolsaarel. Lisaks Miiduranna tähtkantsile valmisid 1727. aastaks Naissaare ja Paljassaare tähtkantsid.
Tähtkantsid olid oma põhiplaanilt taevatähte meenutavad muldkantsid. Miiduranna poolsaare tipu kõrgendikule rajatud ehitisest on tänaseks säilinud umbes nelja meetri kõrgused vallid. Kantsi
idaosa on hävinud.

Miiduranna patarei
Järgnevad kindlustusehitised, mis
poolsaarele rajati, on pärit 20. sajandi algusest. Nimelt hakati Miiduranda ehitama Peeter Suure merekindluse osana
1915. aastal patareid numbriga 13, mis
ka samal aastal valmis. Patarei paiknes
samuti Miiduranna poolsaarel, kuid veidi kõrgemal kaldaterrassil kui tähtkants.
Rannakaitsepatarei koosseisu kuulus neli 130 mm suurtükki, betoonist kahurialused koos varjenditega ja komandopunkt. 1918. aastal lasti üks kahurialus
õhku, kui venelased olid taandumas. Kahurid kadusid Saksa okupatsiooni ajal.
Eesti Vabariigi ajal patarei taastati
ning võeti kasutusele 1922. aastal. Miiduranna rannapatarei sai endale uueks
tähiseks rannapatarei nr 7. 1926. aastal
seati Miiduranna patareis positsioonidele 120 mm kahurid. 1927. ja 1928. aastatel istutati patarei ümbruse maskeerimiseks kuuski ja pajusid. Kuni II maailmasõjani oli Miiduranna patarei reservis. Alalisse vahtkonda kuulus üks üleajateenija ja neli ajateenijat.
Kaitseehitised purustati taas 1941.
aastal, millistena on tulepunktid I, II ja
komandopunkt käesoleva ajani säilinud.
III ja IV tulepunkt on täielikult hävinud,
jäädes praeguse Muuli tee ning elumajade alla.

Tammneeme rannakaitsepatarei
Algselt Vene keisririigi ajal planeeritud ja teostamata jäänud patarei rajati
1920. aastate algul Tammneeme külla
Otsa talu lähedale mere äärde. Patarei
koosseisu kuulus kaks 102 mm kahurit
ning komandopunkt, tahapoole kaldaterrassile rajati sõjaväelinnak. Rannapatarei sai numbriks 11. Peagi leiti õigustatult, et tulesektor on väheefektiivne.
Olukorra parandamiseks projekteeriti senisest edela poole kaldaterrassile uus
patarei, mille eeltööd algasid 1928. Vaatamata sellele, et uus patarei asus Rand-

Rannapatareide paiknemine Viimsi poolsaarel.
vere küla talude maadel ja seega Randvere küla koosseisus, jäi patarei nimeks
Tammneeme rannakaitsepatarei, seda algse mere äärde rajatud patarei järgi. 1930.
aastaks valmisid patarei kõik neli betoonist kahurialust, samal aastal paigaldati
ka 152 mm Canet suurtükid. Järgnevalt
ehitati varjendid ja kahurialuste astmed
— tööd kestsid kuni 1935. aastani. Patareile ehitati ka ajutine tulejuhtimispunkt.
1938. aastaks valmis raudbetoonist jõujaam ja tulejuhtimispunkt.
Tammneeme uue patarei koosseisu
kuulusid lisaks neljale kahurile komandopunkt, kasarm, saun, tall, kuur, ohvitseride elamu, patarei ladu, sepikoda, lasketiir, sadam ja piirivalvekordon.
II maailmasõja eel sai vana Tammneeme patarei (mereäärne) oma uueks tähiseks Rannapatarei nr. 15. Seda nime ei olnud kauaks, kuna juba 1939. aprillis monteeriti patarei kahurid lahti ja viidi minema. Järjekorranumbriga nr 11 hakati tähistama uut Tammneeme patareid.
Uue patarei komandopunkt on II
maailmasõjas totaalselt purustatud, varjendid ja kahurialused on valdavalt säilinud. Patarei hooned on tänapäeval elumajadena kasutusel. Tammneeme vane-

mat patareid tähistavad Otsa talu metsas asuvad kahurisüvendid ja komandopunkti varemed.

Leppneeme patarei
Käskkiri patarei asutamise kohta anti 1920. aastal, kuid ehitustööd algasid
alles 1924. aastal, mil asuti ette valmistama puitmaterjali. 1926. aastal paigaldati ajutistele alustele neli 150 mm
Kruppi kahurit, mis järgneval aastal alalistele positsioonidele asetati. 1928. aastal ehitati tulejuhtimispunkt, pandi ümber patarei okastraataed ja istutati puid.
1936. a asendati kahurid 152 mm kahuritega. 1939. aastal likvideeriti patarei
kindral Laidoneri otsusega. Tänapäeval
tähistavad kunagist patareid üksikud lohud ja kuhjatised Sepa talu metsas.
Poolsaare kindlustused on oma aja
kohta väljapaistvad sõjateaduse ja ehitustehnika saavutused, mis on iseloomulikud
ainult tollele ajastule. Edaspidi on kavas
tähistada vastavate infotahvlitega nii Miiduranna kui Tammneeme patareid.

Alar Mik,
Viimsi Muuseumid

Juulikuu tõotab Viimsis tulla kuum!
Südasuve kultuuriüritused
pakuvad inimestele kodu
lähedal võimalust lõbusalt
meelt lahutada ja kogu perega mere ääres lustida.
Muidugi on see ka küla
ühistegevuse ja seltsielu
traditsioonide jätkamine.
Üheskoos aitame kujundada paikkonna identiteeti ja
luua ühtekuuluvustunnet,
mis pole pelk poliitiline loosung, vaid tegelik põliselanike ja hiljuti Viimsisse
asunud inimeste vahel.

Meenutus eelmise aasta kalapäevadest.

Nii Merepäev kui ka Kalapäev algavad
kell 14. Külastajaid rõõmustavad rahvamuusikaansamblid ja Viimsi rahvalaulik
Pauline Kilu. Mõlemal peol toimub traditsiooniline kala- ja käsitöölaat, kuhu
ootame käsitöömeistreid ja kalakaupmehi Viimsist ja kaugemalt.
Merepäeval saab kuulda mõnusat
rahvapillimuusikat. Kavas on sportlikud

mängud, kõige pisemaid oodatakse beeMitmesugused kalandusega
bide loovustoas. Mere saladusi avavad seonduvad abivahendid:
meile allveearheoloog Vello Mäss ja meTuurad, uiduhargid, jääkahvad,
returismi assotsiatsiooni president, Tal- uidukougud, mütad, erinevad võrguujukid
(kasetohust, korgist, puust, männikoorest
linna linna aukodanik Sulev Roosmaa.
Kella 17-19 on simman rahvatantsu- jm materjalist), erinevad võrguraskused
ansambliga Leigarid.
(savist, linasest riidest liivkotid, kivid, rõnKalapäeval musitseerib rahvamuusika- gad), võrgumärgid (kupud, võrgunullad,
duo Rootsist võtmeharfil ja viiulil, nautida pujud, klibud, puust võrgumärgid jm tüüsaab ka torupillimängu. Folklorist Pille pi võrgutähised). Võrgukuivatuspuud, nooKippar räägib kalurite igapäevatöödest ja dakelgud, kalakastid, kalatünnid.
tegemistest. Lapsed saavad heeringatünni
Samuti on oodatud kalameeste lauveeretada ja muid lõbusaid mänge mängi- lud ja jutud.
da, tegutseb beebide loovustuba.
Kella 17-19 on simman koos
Merepäev — laupäeval, 21. juulil Tammrahvatantsuansambliga Sõprus.
Muuseum ootab viimsilastelt ka neeme lõkkeplatsil Tammneeme külas,
annetusi. Soovime panna Kalapäeval vabaõhumuuseumis välja näitu- Kalapäev — pühapäeval, 22. juulil Viimsi
se kalapüügivahenditest ja loodame vabaõhumuuseumis Pringi külas
oma kogusid viimsilaste abiga täiendada. Huvitavamate annetuste andjad ootavad üllatused ja meened.
Pakume võimalust Kalapäeval üles
astuda oma lugudega, kuid eelnevalt paKalapüügivahendid:
Ahingud, tuluserauad, männad, un- lume muuseumitöötajaid teavitada ning
nad, käsiõnged, ridaõnged, põhjaõnged, registreerida.
sumbad, kaitsad, erinevad kalatõkked,
Palun võtke ühendust muuseumitöömõrrad, rüsad, kahvad, liivid, kuuritsad, tajatega: Enna Sirkel 517 8591, Alar Mik
kalevõrgud, noodad, võrgud.
5 645 6352, Külvi Kuusk 5 455 1554,
Võrguparandusvahendid:
üldtelfon 606 6941. Meie töötajad tuleVõrguhargid, kaladid, võrgukutsi- vad kindlasti kohale.
kad, sõrmenoad, võrgunõelad (ka ui, piiViimsi Muuseumid
rits). Võrgulina, võrgunöör, köis.
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Geenivaramu
ootab doonoreid
2002. aasta oktoobris andmekogumisega algust teinud ja 2007. aastal Tartu
Ülikooli koosseisus jätkav
Eesti Geenivaramu on taas
hoogu kogumas.
Aasta alguses olemas olnud 10 000
koeproovile lisanduvad iga päev uute
geenidoonorite andmed enamustest
Eesti maakondadest. Viimsis on meie
andmekogujateks doktorid Reet Polli, Inna Viik ja Hedy Öpik. Nende
kaudu on võimalik saada informatsiooni TÜ Eesti Geenivaramu ja geenidoonorluse kohta.

Päevakeskuse uus juhataja on Lehte Jõemaa.

Geenidoonor on kasulik olla

Päevakeskus on ka suvel
avatud
Päevakeskus lõpetas aktiivse tööperioodi maikuu lõpus. Ringides osalejad sõid
koos kringlit, käisid kevadisel ekskursioonil ja pidasid
plaane järgmiseks hooajaks.
Kahju ainult, et juhatuse kavandatud
kohtumine ringijuhtidega ära jäi. Plaanisime esimese tööaasta kokku võtta
ja suunata pilgu tulevikku, et edaspidi rohkem arvestada päevakeskuse
töötajate soovide, plaanide ja ettepanekutega.

Viimsi seeniorid
käisid Viljandi linna
seenioridel külas
Viimsi päevakeskuse seenioride võimlemisrühm sai küllakutse Viljandi linna
võimlemisrühmalt ja 23. mail asus 20
optimistlikult meelestatud naist Mulgimaa poole teele.
Ilm oli küll udune ja vihmaeelne, aga
sellele ei pööranud keegi tähelepanu. Mida lähemale Viljandile jõudsime, seda ilusamaks ilm muutus. Kohale jõudes võttis
lahke pererahvas meid vastu lillede ja soojade sõnadega.
Tervitussõnu ütlesid Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti juhataja Helmen
Kütt ning Viljandi võimlemisrühma juhendaja Leida Leiur. Pärast seda esinesid Viljandi võimlejad ning siis
viimsilased.
Lõunasöögi järel näitasid võõrustajad oma kaunist linna. Käisime Viljandi
vaatetornis, kust avanes hingematvalt
ilus vaade. Otsisime maju ja kohti, millega keegi kunagi seotud olnud. Teel
lossiparki möödusime Eesti ainsast
ratsamonumendist, 2004. aastal püstitatud kindral Johan Laidoneri mälestusmärgist. See on ikka nii, et kui on huvitav, siis taob kell meeletu kiirusega aega lühemaks. Juba saabuski ärasõidu
aeg ja pidime bussi minema ilusaid mälestusi heietama.
Kutsusime võõrustajaid sügisel vastukülastusele, millega nad meeleldi
nõustusid. Ka Viljandi linna sotsiaalameti juhataja lubas kindlasti kaasa tulla.
Ootame!

Helle Tomingas,
Viimsi päevakeskuse võimlemisrühmast

Täna on heameel tunnistada, et juhatuse korraldatud uue tegevjuhi töölevõtu konkurss oli edukas. Soovijaid
kogunes üheksa ja kõik nad olid väga
tugevad.
Mitmel oli taskus mitu kõrgharidust
tõendavat diplomit, täiendkoolitust oli
omandatud nii kodu- kui ka välismaal,
tehtud koostööprojekte koostööpartneritega Saksamaalt, Soomest, Taanist ja
mujalt, ka keelteoskus oli kõrgel tasemel. Enamik kandidaate olid võimelised
juhendama mitut erialaringi: seenioritantsu, näiteringi, iluaiandust, lauluansamblit, külakapelli, käsitööringi, kirjakunsti ja portselanmaali.
Juhatuse liikmete otsus uue tegevjuhi osas oli üksmeelne. Valituks osutus

Lehte Jõemaa (pildil), kes on lõpetanud
Tallinna Ülikooli käsitööõpetaja erialal
ning teinud magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Samuti on ta läbinud ametialaseid
koolitusi nii sotsiaaltöö, hariduse, kui ka
käsitöö vallas kodu- ja välismaal. Lehte
Jõemaa asus tööle 11. juunil.
Päevakeskus on avatud juuni lõpuni
kella 11–15. Juulikuu on puhkamise
aeg, augustis on keskus taas külastajatele avatud kella 11–15. Tegevjuht kutsub
kõiki huvilisi kohtumisele päevakeskusesse 29. juunil kell 13.
Mõnus vestlus vaheldub kauni muusikaga. Olete oodatud!

Viiu Nurmela,
Viimsi päevakeskuse juhatuse esinaine

• Arstil on geenidoonorit aega ja
põhjust süvendatult küsitleda. Küsitluse käigus annad arstile teavet oma harjumustest, toitumisest, põetud haigustest, sugupuust jm. Nii saab arst hea
ülevaate inimese tervisest ja ühtlasi uut
teavet, mida on võimalik kasutada tema nõustamisel ja ravimisel.
• Igale geenidoonorile on võimalik edaspidi koostada geenikaart —
digitaalne andmete kogum, mis sisaldab teavet just selle inimese geneetiliste iseärasuste kohta. See
teadmine loob paremad eeldused
teadlikuks haiguste ennetamiseks,
varajaseks diagnoosimiseks ning
uute, geeniinfol põhinevate ravimite kasutamiseks.
Geenikaart on alus edaspidise raviskeemi koostamisel, kuna geenivariantidest sõltub ravimi imendumine,
toime, lagundamine ja eritumine.
Sellest sõltub, kas ravim üldse toimib
või on lausa kahjulik. On ju teada, et
osadele toimib üks valuvaigisti paremini kui teine, kuid tänapäeval ei oska ükski arst ravimit kirjutades öelda, kas see konkreetsel juhul toimib

või mitte. Tulevikus on selline võimalus olemas. Tänapäeval on juba olemas nn geneetilised ravimid, mis mõjuvad ainult kindla geenikombinatsiooni puhul. Sellised ravimid on näiteks Herceptin rinnavähi ravis ja
Glivec verevähi ravis.
• Hakates geenidoonoriks, võid olla kindel, et need tulemused, milleni
teadlased andmekogu uurides jõuavad,
põhinevad ka sinu andmetel ja kehtivad
ka sinu kohta.

Kuidas on tagatud geenidoonorlusega seotud andmete privaatsus?
Geenivaramu, geenidoonorlus ja
geenidoonorid on kaitstud inimgeeniuuringute seadusega.
Geenivaramust
väljastatakse
andmeid ainult geenidoonorile endale ja doonori nõusolekul ka tema
perearstile. Teadlased saavad vaid
anonüümseid andmeid, kuna Geenivaramus tervise ja isikuandmed lahutatakse ja viimased kodeeritakse
16-kohalise koodiga.
Geenivaramust ei saa andmeid politsei, prokuratuur, kohus, haigekassa,
kindlustusfirmad, tööandja jne. Samuti ei väljastata andmeid sugulastele ega
pereliikmetele. Geenidoonorlus, nagu
doonorlus üldse on heategevus.
Head tehes saad ise positiivse
laengu ning sinu jaatav eluhoiak innustab su lähedasi. Geenidoonorina
saad olla vajalik kogu inimkonnale.
Sa osaled millegi tähtsa ja kasuliku
loomisel, kuuludes nende eestimaalaste hulka, kes hoolivad oma lähedastest ja tunnevad vastutust järeltulevate põlvede ees.
Küsimuste korral pöörduge ka otse
Eesti Geenivaramussse tel 744 0220 või
geenivaramu@geenivaramu.ee
Infot saab ka meie kodulehelt
www.geenivaramu.ee

Palju õnne
PAULINE BOBKOVA

15.07.

LINDA REISALU

18.07.

JOHANNES LIIVALEHT

30.07.

HJALMAR KARIS

13.07.

ANNA MILVEK

15.07.

ROSINE LINHOLM

19.07.

ALBERT KALME
ELNA LAISAAR

1.07.
10.07.

THEA KRIIS

6.07.

ELSA PAJU

16.07.

LOREIDA ANIJÄRV

19.07.

ELNA HEINMAA

19.07.

VÄINO SIKKENBERG

23.07.

LEV VESELOV

1.07.

KARRI VABRIT

6.07.

MART KUMPAS

15.07.

TÕNIS SOOP

27.07.

EINO PAEMURD

29.07.

UNO TEIGAR

2.07.

JÜRI MARLI

5.07.

RIHU PIHLAK

8.07.

AILI JÜRGENSON

9.07.

VIRVE KOIKSOON

13.07.

LEIDA KALDA

16.07.

LEHO-ÜRI ÜLLASTE

16.07.

92
92
91
85
85
85
80
80
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65

ARKADI UUSEN

17.07.

ANTS PETERSON

18.07.

ANNA INGERMAN

20.07.

EVI MÄRTIN

20.07.

ARVI ALTMÄE

22.07.

MAIE MÄNNIKO

24.07.

RIINA SÄDE

26.07.

ADOLF OSTONEN

27.07.

ARNO KIVI

15.08.

VIKTOR VALLNER

7.08.

LEIDA SAUELA

8.08.

ROSILDA ILVES

17.08.

SELMA LEPIK

30.08.

LIA-DAGMAR
GROSS

1.08.

VERNER SULGER

7.08.

TAMARA TAPPO

9.08.

AINU TAMM

16.08.

ANNA MÄRKS

20.08.

AINO NEEM

31.08.

LAINE URBSALU

1.08.

AUGUST SÜLD

5.08.

HEINO KILU

13.08.

MIHKEL KOSE

15.08.

HELI-FIDELIA TOOM

28.08.

TÕNU ROONDI

4.08.

65
65
65
65
65
65
65
65
91
85
85
85
85

ANDRES KIKAS

5.08.

70

ASTA-ELVI KIVINURM

5.08.

70

ARVI OHAK

11.08.

70

JÜRI KENN

12.08.

70

MAIE TOMINGAS

13.08.

70

ANTS RAJA

15.08.

70

HELVE HINT

28.08.

70

VOLDEMAR TOPER

30.08.

70

ELGI KRAAV

31.08.

70

SIRJE SIIMUMÄE

2.08.

65

HELDI TOOM

2.08.

65

80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
70

HELGI HELDE

10.08.

65

JEVGENI RUBINSTEIN

11.08.

65

ANNE VANN

11.08.

65

MILVI RANNALA

13.08.

65

TIIU BACHMANN

16.08.

65

TÕNIS MARGA

20.08.

65

LEMBIT VÕIME

21.08.

65

MAIDO SINISALU

23.08.

65

REIN MATVERE

29.08.

65
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VIIMSI VALLAVALITSUSUSE
MÄÄRUSED

25. mai 2007 nr 38
Munitsipaallasteasutuse «Viimsi
Lasteaiad» lasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise
kord
Määrus kehtestatakse «Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse»
§ 6 lõike 2, «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 15 lõike 4 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev kord reguleerib laste vastuvõtmist lasteaeda, lasteaiakoha kasutamist ja
lasteaiast väljaarvamist Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad (edaspidi: MLA
Viimsi Lasteaiad) allüksusteks olevates
Viimsi Lasteaias Piilupesa, Pargi Lasteaias,
Püünsi Lasteaias, Leppneeme Lasteaias ja
Randvere Lasteaias (edaspidi: igaüks eraldi
— Lasteaed; kõik koos — Lasteaiad)
§ 2. Lasteaeda vastuvõtmine
(1) MLA Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonnad kinnitab Viimsi Vallavolikogu.
(2) Lasteaiakoha eraldamisel on aluseks teeninduspiirkond ja üldjärjekord.
(3) Pärast allüksustele määratletud teeninduspiirkonnas alaliselt elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul
lasteasutusse lapsi väljastpoolt Volikogu
poolt kehtestatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi.
(4) Väljaspool teeninduspiirkonda elavate
laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.
(5) Vanematele on lapse jaoks lasteasutuse
valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on
vabu kohti.
(6) Sobitusrühm, sõimerühm ja kooliks ettevalmistuse rühm teenindab kogu Viimsi
valla lapsi.
(7) Laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda vormikohase avalduse alusel, mis
registreeritakse.
(8) Lasteaia järjekord on ühine kõigile allüksustele, kuid järjekorra avaldusel võib lapsevanem märkida, kas kohta soovitakse Piilupesa, Pargi, Püünsi, Leppneeme või Randvere Lasteaias. Võimalusel lapsevanema
soov rahuldatakse.
(9) Järjekorra avaldusel on vanemal õigus
märkida ära rühma eelistus (st kas sõime-,
vanuse-, liit- või sobitusrühm), mida võimalusel arvestatakse.
(10) Kuni 3-aastaseid lapsi võetakse lasteasutuse sõimerühma.
(11) Lasteaiarühma võetakse lapsi alates
kolmandast eluaastast (laps on 3 aastane
hiljemalt 30. septembri seisuga).
(12) Liitrühma võetakse ühe pere lapsi alates 2-aastast juhul kui üks pere laps juba
kasutab kohta või on lasteaiakoha saaja.
(13) Lasteaeda võetakse lapsi, kelle enda ja
vähemalt ühe lapsevanema või hooldaja
elukoht on rahvastikuregistri järgi Viimsi
vallas.
(14) Erandolukorras võetakse lapsi lasteaeda kooskõlastatult Viimsi Vallavalitsusega.
(15) Eelisõigus on:
1) ühe pere lastel saada koht ühte lasteaeda;
2) ühe pere lastel saada koht liitrühma;
(16) Eelisjärjekorras võetakse lasteaeda:
1) lapsed, kellel on jäänud üks aasta kooliminekuni, et realiseerida koolivalmiduse
nõuded;
2) paljulapselise pere laps (peres on 4 ja
enam last), kellest lapsevanem on kohustatud lasteaeda teavitama kirjalikult ja dokumentaalselt
3) vallavalitsuse otsusega vallavalitsuse hallatava asutuse või vallavalitsuse töötaja
laps;
4) laps, kes sellekohase dokumendi kohaselt on erivajadusega ja/või vajab eripedagoogi (logopeed, psühholoog) abi või on suunatud lasteaeda nõustamiskomisjoni otsu-

sega.
(17) Lasteaia rühmade eelkomplekteerimine algab 1. märtsil, mil vallavalitsuse ametnik kontrollib seisuga 1. märts lasteaia järjekorras oleva lapse ja vähemalt ühe lapsevanema olemasolu Viimsi valla rahvastikuregistris ning selle järgselt vormistab lasteaia juhataja esialgsed rühmade nimekirjad.
(18) Kui laps ja vähemalt üks lapsevanem
hiljemalt 1. märtsi seisuga ei ole registreeritud rahvastikuregistri järgselt Viimsi valla haldusterritooriumi elanikuks, lükkub
avaldus antud vanusegrupi järjekorra lõppu.
(19) Lapsevanem, kes soovib lapse ümber
tõsta ühest allüksuse lasteaiast teise või vahetada rühma, peab lasteaia juhatajale esitama kirjaliku avalduse (v.a juhul, kui lasteaed ise küsitluse korraldab) hiljemalt
1.märtsiks.
(20) Lapsevanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab lasteaia juhatajat kirjalikult teavitama hiljemalt 1.märtsiks.
(21) Lasteaia koha saamisest teavitatakse
lapsevanemat või hooldajat hiljemalt 15.aprilliks kirjalikult.
(22) Lasteaia teate alusel on lapsevanem
omakorda kohustatud teavitama lasteaeda
koha soovist hiljemalt 15.maiks.
(23) Laps, kellel lapsevanemad loobuvad
pakutud lasteaia kohast, arvatakse järjekorrast välja.
(24) Laps, kelle lapsevanemad ei teavita lasteaeda koha soovist või lükkavad lasteaeda
tuleku edasi, arvatakse avaldus antud vanusegrupi järjekorra lõppu.
(25) Eelkomplekteerimine lõpeb 1.juuniks
ja komplekteerimine 5.septembriks, mil juhataja kinnitab käskkirjaga rühmade koosseisu.
(26) Lasteaiakoha saanud lapsed, kelle vanemad ei ole sõlminud lepingut lasteaiakoha kasutamise osas 1.septembriks ja selle
põhjusest lasteaeda ei ole teavitatud, arvatakse rühma nimekirjast ja järjekorrast välja ning vabanenud kohale võetakse järgmine laps antud vanusegrupi järjekorrast.
(27) Uued lapsed võetakse lasteaeda rühma
avamisel, so uue õppeaasta alguses sügisel.
(28) Vabade kohtade tekkimisel või ajutiselt äraoleva lapse asemele lasteaia-aasta
sees võetakse uusi lapsi lasteaeda vastavalt
antud vanusegruppi kuuluvate laste järjekorrale.
§ 3. Lasteaia koha kasutamine
(1) Lasteaia juhataja moodustab vastavalt
vajadusele ja võimalusele sõime- ja aiarühmad:
1) sõimerühmas — kuni kolmeaastased lapsed;
2) lasteaiarühmas — kolme- kuni seitsmeaastased lapsed;
3) liitrühmas — kahe- kuni seitsmeaastased ühe pere lapsed;
4) sobitusrühmas — erivajadusega lapsed
koos teiste lastega.
(2) Rühma registreeritavate laste arvu kinnitab vallavalitsus lasteaia hoolekogu ettepanekul.
(3) Lasteaia juhataja või allüksuse tegevjuht sõlmib lapsevanemaga või hooldajaga
lasteaia koha kasutamise lepingu.
(4) Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada:
1) lapse sünnitunnistuse koopia või ärakiri;
2) lapse tervisekaart;
3) erivajadust kinnitav dokument (sobitusrühma võtmisel).
(5) Lepingu sõlmimisel tutvustab lasteaia
juhataja või allüksuse tegevjuht lapsevanemale või hooldajale:
1) käesoleva korra pt 3 ja 4,
2) MLA Viimsi Lasteaiad lasteaiatasu määrad ja tasumise juhist ning
3) MLA Viimsi Lasteaiad kodukorda.
(6) Lepingu sõlmimisel lepitakse kokku ka
lasteaiakoha kasutamise tähtaja osas- määratud või määramata ajaks.

(7) Lasteaed on avatud kella 7.00 kuni
19.00, kuid soovitav on, et lapse päev lasteaias ei ületaks 10 tundi; sõimerühm töötab kella 8.00 kuni 18.00.
(8) Vahetult pärast lapse lasteaeda vastuvõtmist on lapsele ette nähtud kohanemisperiood, mille pikkuse otsustavad õpetaja
koostöös lapsevanemaga arvestades lapse
kohanemisvõimet ja -vajadust; kohanemisperioodi ajal tuleb laps lasteaiast ära viia
hiljemalt enne lõunauinakut.
(9) Suvel on soovitav võimaldada lapsele
puhkus vähemalt 2 nädalaks kuni üks kuu
(maksuvaba kuu). Erivajadusega lapsed saavad suvel kohta kasutada sobitusrühma töötamise ajal.
(10) Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.
(11) Suvisel puhkeperioodil töötab vastavalt
vajadusele MLA Viimsi Lasteaiad üks allüksus või allüksustes valverühmad. Jõulupühade ja aastavahetuse perioodil töötavad
allüksustes valverühmad.
§ 4. Lasteaiast väljaarvamine
(1) Lapse lasteaiast väljaarvamine ja lepingu lõpetamine toimub:
1) lapsevanema avalduse alusel või
2) meditsiinilise otsuse alusel, kui laps ei
saa tervisliku seisundi halvenemise tõttu viibida lasteaias või
3) lapse kooliminekul, lõpetatakse lasteaia
ja lapsevanema vaheline leping lasteaiakoha kasutamise kohta hiljemalt 31. juulil,
või
4) juhataja ühepoolse otsuse alusel, kui:
a) lapsevanem või hooldaja rikub korduvalt
lasteaia kodukorda või lepingut, mis ta on
sõlminud lasteaiaga või
b) on maksmata enam kui 2 kuu lasteaiatasu (juhataja on eelnevalt lapsevanemat
teavitanud võlast) või
c) on maksmata 1 kuu lasteaiatasu väljastpoolt Viimsi valda erandkorras lasteaeda
võetud lapse eest või
d) laps on lasteaiast puudunud kaks või
enam kalendrikuud ja/või lasteaeda ei ole
pikaajalise puudumise põhjustest informeeritud või
e) kui lapsevanem ja laps on jooksval aastal välja registreeritud Viimsi valla haldusterritooriumilt.
(1) Lapse lasteaiast väljaarvamisel juhataja ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps
nimekirjast järgneva kuu 01. kuupäeval,
millest juhataja teavitab lapsevanemat või
hooldajat kirjalikult vähemalt viisteist (15)
päeva ette.
(2) Ajutiselt, enam kui neljaks kuuks, lasteaiakohast loobumisel sõlmitakse lapsevanema ja lasteaia esindaja vahel sellekohane kokkulepe, mis on lepingu lisaks ning
mille alusel on lapsevanem vabastatud lasteaia maksust, kuid säilitatakse lasteaia
koht.
§ 5. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 12. jaanuari 2007. a määrus nr 4.
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär
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12. juuni 2007 ISTUNGI
OTSUSED
nr 52 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Pringi küla, kinnistu Pringi piirivalvekordon
nr 53 Detailplaneeringu algatamine ja läh-
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teülesande kinnitamine: Laiaküla küla, kinnistud Käspre VI ja XVI
nr 54 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine: Prangli saar, Kelnase küla kinnistu Tisleri-Uuetoa IV
nr 55 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine: Prangli saar, Kelnase küla, kinnistud Nagimaa I
ja II
nr 56 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine: Leppneeme küla,
kinnistud Jaani VI ja VIII
nr 57 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine: Lubja
küla,
kinnistu Antenniväljak
nr 58 Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine: Viimsi vald, Pringi küla, Rummu
tee 14
nr 59 Osaühingu Harel osa võõrandamine
nr 60 Eellepingu sõlmimine teekinnistu moodustamiseks ja teekinnistu omandisse võtmine
nr 61 Perearst Kersti Muuk-Adrat’i toetamine
nr 62 Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006 otsuse nr 26 «Volikogu istungitel ja volikogu
komisjonide koosolekutel osalemise eest tasu maksmine» punkti 1.1 muutmine
12. juuni 2007 nr 52
Detailplaneeringu algatamine ja
lähteülesande kinnitamine:
Pringi küla, kinnistu Pringi piirivalvekordon
«Planeerimisseaduse» § 10 lõike 5 ja lõike
7, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005.a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 punkti 2, § 9 lõike 7 alusel ja arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas
Pringi külas, kinnistul Pringi piirivalvekordon tingimuste väljaselgitamiseks maa kasutamise sihtotstarbe muutmiseks üldplaneeringujärgsest riigikaitsemaast sotsiaalmaaks ja elamumaaks ning krundi ehitusõiguse määramiseks lasteaia ehitamiseks,
vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile (lisa 1).
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr.
274 (lisa 2).
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada Viimsi Vallavolikogule vastuvõtmiseks
hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu
lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu
esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud,
kaotab detailplaneeringu algatamise otsus
kehtivuse.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja
ja Viimsi valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

10 Viimsi Teataja
12. juuni 2007
ISTUNGI OTSUSED
nr 53
Detailplaneeringu algatamine ja
lähteülesande kinnitamine:
Laiaküla küla, kinnistud Käspre
VI ja XVI
«Planeerimisseaduse» § 10 lõike 5 ja lõike
7, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 punkti 2 ja § 9 lõike 7 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti ja lähtudes AS Emerex 18.01.2007.a
taotlusest nr 226, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas
Laiaküla külas, kinnistutel Käspre VI ja
Käspre XVI, Viimsi valla mandriosa kehtiva üldplaneeringu muutmiseks metsamaast
osaliselt ärimaaks ja krundi ehitusõiguse
määramiseks tankla ning büroohoone ehitamiseks, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile (lisa 1).
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne nr. 226 (lisa 2).
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada Viimsi Vallavolikogule vastuvõtmiseks
hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu
lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu
esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud,
kaotab detailplaneeringu algatamise otsus
kehtivuse.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja
ja Viimsi valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
12. juuni 2007 nr 54
Detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avalikule väljapanekule suunamine: Prangli saar,
Kelnase küla kinnistu Tisleri-Uuetoa IV
«Planeerimisseaduse» § 18 lõike 1, «Looduskaitseseaduse» § 40 lõike 3 ja lõike 4
punkti 2, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005.
a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 punkti 4 alusel, arvestades, et detailplaneering on kooskõlastatud vastavalt lähteülesandele ning detailplaneeringut on korrigeeritud vastavalt Harju Maavanema 03.04.2007 kirjale nr. 2.113/1135, samuti arvestades Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning
keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Võtta vastu ja pärast keskkonnaministri nõusoleku saamist ehituskeeluvööndi vähendamiseks vastavalt Looduskaitseseaduse § 40 lõikele 3, suunata avalikule väljapanekule Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006
otsusega nr. 6 algatatud Viimsi vallas,
Prangli saarel Kelnase külas, kinnistu Tisleri-Uuetoa IV detailplaneering (projekt nr.
21-07; koostatud Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ poolt).
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja
ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või
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esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
12. juuni 2007 nr 55
Detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avalikule väljapanekule suunamine: Prangli saar,
Kelnase küla, kinnistud Nagimaa
I ja II
«Planeerimisseaduse» § 18 lõike 1, «Looduskaitseseaduse» § 40 lõike 3 ja lõike 4
punkti 2, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005.
a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 punkti 4 alusel, arvestades, et detailplaneering on kooskõlastatud vastavalt lähteülesandele ning detailplaneeringut on korrigeeritud vastavalt Harju Maavanema 05.04.2007 kirjale nr. 2.113/1136, samuti arvestades Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning
keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Võtta vastu ja pärast keskkonnaministri nõusoleku saamist ehituskeeluvööndi vähendamiseks vastavalt Looduskaitseseaduse § 40 lõikele 3, suunata avalikule väljapanekule Viimsi Vallavolikogu 13.06.2006
otsusega nr. 56 algatatud Viimsi vallas,
Prangli saarel Kelnase külas, kinnistute Nagimaa I ja II detailplaneering (projekt nr.
39-06; koostatud Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ poolt).
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja
ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
12. juuni 2007 nr 56
Detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avalikule väljapanekule suunamine: Leppneeme küla,
kinnistud Jaani VI ja VIII
«Planeerimisseaduse» § 18 lõike 1, «Looduskaitseseaduse» § 40 lõike 3 ja lõike 4
punkti 2, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005.
a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 punkti 4 alusel, arvestades, et detailplaneering on kooskõlastatud vastavalt lähteülesandele ning detailplaneeringut on korrigeeritud vastavalt Harju Maavanema 30.12.2005 kirjale nr. 2.113/6236, samuti arvestades Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning
keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu otsustab:

sest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
12. juuni 2007 nr 57
Detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avalikule väljapanekule suunamine: Lubja küla,
kinnistu Antenniväljak
«Planeerimisseaduse» § 18 lõike 1, Viimsi
Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr
19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 punkti 4 alusel, arvestades, et detailplaneering on kooskõlastatud vastavalt
lähteülesandele ning detailplaneeringut on
korrigeeritud vastavalt Harju Maavanema
30.05.2007 kirjale nr. 2.1-13/3000, samuti arvestades Viimsi Vallavolikogu maa- ja
planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Viimsi Vallavolikogu 27.06.2006
otsusega nr. 67 algatatud Viimsi vallas,
Lubja külas, kinnistu Antenniväljak detailplaneering (töö nr. 06326; koostatud K-Projekt AS poolt).
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja
ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
12. juuni 2007 nr 58
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine: Viimsi vald, Pringi küla, Rummu tee 14
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 33, «Planeerimisseaduse» § 27 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr
19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 punkti 8, lähtudes «Haldusmenetluse seaduse» §dest 64-70 ning arvestades asjaoluga, et maaomanik on avaldanud
soovi loobuda planeeringu elluviimisest ning arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 12.03.2002. a otsusega nr 52 kehtestatud Viimsi vallas, Pringi külas asuva kinnistu Rummu tee 14 detailplaneering.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja
ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

1. Võtta vastu ja pärast keskkonnaministri nõusoleku saamist ehituskeeluvööndi vähendamiseks vastavalt Looduskaitseseaduse § 40 lõikele 3, suunata avalikule väljapanekule Viimsi Vallavolikogu 09.10.2001
otsusega nr. 200 algatatud Viimsi vallas,
Leppneeme külas, kinnistute Jaani VI ja VIII
detailplaneering (projekt nr. 54-05; koostatud Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ
poolt).
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja
ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemi-

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
12. juuni 2007 nr 59
Eellepingu sõlmimine teekinnistu
moodustamiseks ja teekinnistu
omandisse võtmine
Juhindudes Viimsi Vallavolikogu
13.12.2005.a määrusega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006.a määrusega nr 17 muudetud «Viimsi valla põhimääruse» § 55 lõikest 2 ning
Viimsi Vallavolikogu 11.11.2003.a
määrusega nr 34 kehtestatud «Teede valla omandisse võtmise ja ava-

likuks kasutamiseks määramise
korra» punktist 13 ning arvestades Kodumajagrupi AS-i 14.05.2007.
a avaldust nr. 14-9/7589 ja Viimsi
Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Sõlmida Kodumajagrupi AS-iga (reg. kood
10234934) eelleping enne detailplaneeringute kehtestamist planeeringu alusel kinnistu jagamisel tekkiva transpordimaa tasuta
omandamiseks ja asjaõigusleping peale katastriüksuse moodustamist Leppneeme külas asuval kinnistul Põldmäe III, (reg.nr.
13502, katastritunnus 89001:003:0587),
maa ligikaudne suurus 381 m², tekkinud
teekinnistu (vastavalt lisale) tasuta omandamiseks.
2. Anda volitused Vallavanemale (edasivolitamise õigusega) punktis 1 nimetatud eellepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimiseks.
3. Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel
ja ajalehes Viimsi Teataja.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
NB! Otsustes nimetatud lisadega
on võimalik tutvuda Viimsi valla
veebilehel (www.viimsivald.ee) või
Viimsi Vallavolikogu kantseleis,
Nelgi tee 1.

12.06.2007 ISTUNGI
MÄÄRUSED
12. juuni 2007 nr 18
Viimsi valla 2007.a eelarve muutmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse»
§ 22 lõike 1 punkti 1, «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 23 ja § 24 ning
Viimsi Vallavolikogu 13.03.2007.a
määruse nr 14 «Viimsi valla eelarve ja arengukava tegevuskava
koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord» § 8 lõike 1
alusel.
§ 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu
23.01.2007.a määrusega nr. 1 vastuvõetud
Viimsi valla 2007.a eelarvet alljärgnevalt:
1.1. Suurendada eelarve tulusid 2 890 393
krooni
1.1.1. osa 3221 Laekumised kultuuri- ja
kunstialasest tegevusest
1.1.1.1.osa 3221 5 Viimsi Muusikakooli
omatulu 57 030 krooni
57 030 krooni
1.1.2. osa 3233 Üüri ja renditulud
1.1.2.1.osa 3233 6 Viimsi Keskkooli spordikompleksi renditulu 400 000 krooni
400 000 krooni
1.1.3. osa 3500 Valitsussektorisisesed toetused 1 077 527 krooni
1.1.3.1.osa 3500 00 02 Hariduse- ja Teadusministeerium 150 000 krooni
1.1.3.2.osa 3500 00 06 Kultuuriministeerium 157 850 krooni
1.1.3.3.osa 3500 00 07 Maj.- ja Kommunikatsiooniministeerium 720 000 krooni
1.1.3.4.osa 3500 00 08 Põllumajandusministeerium 49 677 krooni
1.1.4. osa 3502 Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine
1.1.4.1.osa 3502 00 10 Siseministeerium
1 300 000 krooni
1 300 000 krooni
1.1.5. osa 352.02 Valitsussektorisse kuuluvatelt muudelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt 10 000 krooni
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1.1.6. osa 3880 Trahvid 45 836 krooni
1.2. Suurendada eelarve valdkondade kulusid 7 382 957 krooni
1.2.1. osa 016001 Omavalitsusliidu liikmemaks 50 000 krooni
1.2.2. osa 0451011 Teede ehitus, rekonstrueerimine ja projekteerimine 1 600 000
krooni
1.2.3. osa 045102 Teede hooldusremont
890 000 krooni
1.2.4. osa 045201 Viimsi Saared — veetransport 2 020 000 krooni
1.2.5. osa 049002 Nurme tee 3 hoone 200
000 krooni
1.2.6. osa 066051 Heakord 200 000 krooni
1.2.7. osa 081051 Viimsi Muusikakool 81
380 krooni
1.2.8. osa 081052 Viimsi Kunstikool 100
000 krooni
1.2.9. osa 08203 1 SA Viimsi Muuseumid
190 000 krooni
1.2.10. osa 082092 Viimsi Pensionäride
Ühendus 6 000 krooni
1.2.11. osa 091101 MLA Viimsi lasteaiad
24 699 krooni
1.2.12. osa 0921211 Püünsi Põhikool 155
850 krooni
1.2.13. osa 0921221 Prangli Põhikool 900
krooni
1.2.14. osa 0922011 Viimsi Keskkool 561
728 krooni
1.2.15. osa 102015 Toetus pensionäridele
1 000 000 krooni
1.2.16. osa 104021 Peretoetused — vastsündinutele 300 000 krooni
1.2.17. osa 10900 Muu sotsiaalne kaitse
2 400 krooni
1.3. Vähendada eelarve valdkondade kulusid 4 492 564 krooni
1.3.1. osa 06601 Elamute hooldus 200 000
krooni
1.3.2. osa 08203 Viimsi Muuseum 200 000
krooni
1.3.3. osa 0922011 Viimsi Keskkool 890
000 krooni
1.3.4. osa 102013 Ühekordsed toetused 1
000 000 krooni
1.3.5. osa 10701 Riiklik toimetulekutoetus
170 964 krooni
1.3.6. osa 01114 Reservfond 2 031 600
krooni
§ 2. Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

12. juuni 2007 nr 19
Munitsipaallasteasutuse Viimsi
Lasteaiad lapsevanema poolt tasutava
lasteaiatasu määrad ja tasumise kord
Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 27 lõike 4 ja Viimsi Vallavolikogu
23.01.2007. a määrusega nr 7
kehtestatud «Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad põhimäärus» § 5 lõike 3 punkti 3 ja
§ 7 lõike 5 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad
(edaspidi — MLA Viimsi Lasteaiad) allüksuste: lasteaia Piilupesa, Püünsi lasteaia,
Pargi lasteaia, Randvere lasteaia ning Leppneeme lasteaia kuludes lastevanemate poolt
tasumisele kuuluvate summade määrad ja
tasumise protseduur.
(2) Summadeks, millest koosneb lapsevanema poolt tasumisele kuuluv lasteaiatasu,
on:

1) õppevahendite tasu, millest kaetakse osaliselt kulud laste õppe- ja kasvatustöö vahenditele;
2) osalustasu, millest kaetakse osaliselt lasteaia majandamiskulud, personali töötasu
ja sotsiaalmaks.
(3) Lapse toidukulu lasteaias katab täies
ulatuses lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia juhataja.
(4) Toitlustusteenuse sisseostmisel tasub lapsevanem toidukulu lasteaia hoolekogu poolt
otsustatud ja juhataja poolt kinnitatud summa piires ning ülejäänud summa võib kompenseerida Viimsi Vallavalitsus vastavalt
kehtestatud korrale.
§ 2. Lasteaiatasu määrad
(1) Lasteaiatasu määrad ühes kuus MLA
Viimsi Lasteaiad allüksustes kinnitab Viimsi Vallavalitsus.
(2) Lasteaiatasu suurus ühe lapse eest ei tohi ületada 20% Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud palga alammäärast.
§ 3. Lasteaiatasu tasumise protseduur
(1) Lasteaiatasu tuleb lasteaia kohta kasutava lapse nimel tasuda eelmise kuu eest
(aluseks koha kasutamise tabel) jooksval
kuul Viimsi Vallavalitsuse rahandusameti
poolt esitatud arve alusel.
(2) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitatakse lõpparve hiljemalt
31. maiks.
(3) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitab lapsevanem avalduse,
kui soovitakse kasutada kohta suvekuudel.
Viimsi Vallavalitsuse rahandusameti poolt
esitatakse ettemaksuarve kogu perioodi kohta ning tasaarveldus tehakse peale avalduses esitatud kuupäeva (kasutamata raha tagastatakse).
(4) Lasteaiatasu juunikuu eest esitatakse ettemaksuarvena koos maikuu lasteaiatasu
arvega ning tasaarveldus tehakse järgneval
perioodil.
(5) Ühel suvekuul aastas, mil laps ei kasuta lasteaiakohta, pole lasteaiatasu maksmise kohustust.
(6) Perioodil, mil vastavalt lasteaia juhatajaga sõlmitud kirjalikule kokkuleppele ei kasutata lasteaiakohta järjestikku enam kui
4 kuud, lasteaiatasu maksmise kohustust
ei ole.
(7) Suvel, kui töötab ainult üks lasteaia allüksus, tuleb Pargi ja Randvere lasteaia laste eest, kui nad on sel ajal Leppneeme lasteaias maksta lasteaiatasu Leppneeme lasteaiale kehtestatud määra järgi. Piilupesa
ja Püünsi lasteaia laste eest, kui nad on
Leppneeme lasteaias, maksta lasteaiatasu
Piilupesa ja Püünsi määrade järgi.
(8) Lasteaiakoha kasutamise lõpetamisel
tehakse ettemakstud lasteaiatasu osas tasaarvestus avalduse alusel.
(9) Lasteaiatasu võlgnemise korral toimub
lasteaiast väljaarvamine Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

punkti 6, Viimsi Vallavolikogu
13.12.2005.a määrusega nr 38
kehtestatud ning 09.05.2006.a
määrusega nr 17 muudetud
«Viimsi valla põhimääruse» § 18
lõike 1 punkti 6, «Rahvaraamatukogu seaduse» § 15 ja § 16,
Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007
määruse nr 17 «Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu põhimääruse kinnitamine» alusel.
§ 1. Kinnitada Munitsipaalasutuse Viimsi
Raamatukogu kasutamise eeskiri vastavalt
Lisale 1.
§ 2. Kinnitada Munitsipaalasutuse Viimsi
Raamatukogu lahtioleku ajad vastavalt Lisale 2.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi
Teataja ning Viimsi valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

Lisa 1
Viimsi Vallavolikogu
12.06.2007.a
määrusele
nr 20
MUNITSIPAALASUTUSE VIIMSI
RAAMATUKOGU
KASUTAMISE EESKIRI
1. Raamatukogu põhiteenused on teavikute
kohapeal kasutamine ja kojulaenutus. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.
2. Eriteenused (kopeerimine, väljatrükkimine jms.) on tasulised. Eriteenuste hinnakirja kinnitab Viimsi Vallavalitsus.

3. Lugejaks registreerimisel tuleb esitada pass või mõni muu isikut tõendav
dokument, millel on isikukood ja foto.
Kui lugeja on allkirjaga kohustunud täitma raamatukogu kasutamise eeskirju,
saab ta elektroonilise lugejapileti, mis
annab kojulaenutuse õiguse. Lugejapiletite hinnad kinnitab Viimsi Vallavalitsus. Iga aasta algul toimub lugejate
ümberregistreerimine. Kuni elektroonilisele laenutusele üleminekuni kehtib
Prangli raamatukogus paberkandjal lugejapilet.
4. Eelkooliealisi registreeritakse lugejaks vanema (eestkostja) kirjalikul nõusolekul.

5. Väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda elavad lugejad maksavad teavikute kojulaenutamiseks
tagatist, tagatissumma ei tohi olla
suurem kui laenutatud teavikute
hind või väärtus. Tagatissumma
kohta antakse lugejale kviitung.
Laenutatu tagastamisel makstakse
tagatissumma lugejale tagasi. Väljavõtmata tagatissummad laekuvad
kahe aasta möödumisel Viimsi val§ 4. Rakendussätted
la eelarvesse. Samadel alustel võib
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavoli- võtta tagatisraha ka raamatukogu
kogu 11.04.2006.a määrus nr 4 «Munitsi- oma piirkonna lugejatelt, kui tegepaallasteasutuste Viimsi Lasteaiad laste- mist on väärtusliku teavikuga.
aiatasu määrad ja tasumise kord».
(2) Käesolev määrus avaldatakse ajalehes
Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
(3) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu
kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

12. juuni 2007 nr 20
Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskirja
ja raamatukogude lahtiolekuaegade kinnitamine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 2, § 22 lõike 1

6. Teavikute tagastamistähtaeg on Viimsi
Raamatukogus üldjuhul 21 päeva ja Prangli Raamatukogus 30 päeva. Tagastamistähtaega saab pikendada telefoni või e-posti teel.
Kooli kohustusliku kirjanduse tähtaega ei
saa pikendada. Perioodika tagastamistähtaeg Viimsi Raamatukogus on 5 päeva ja
Prangli Raamatukogus 7 päeva.
7. Perioodika viimaseid numbreid ja auviseid
koju ei laenutata.
8. Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava,
kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda.
9. Raamatukogu puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse kaudu.

10. Lugeja peab teavikut hoolikalt hoidma,
kontrollima saamisel selle korrasolekut ja
avastatud puudustest koheselt teatama.
11. Tähtajaks tagastamata teaviku eest võib
raamatukogu võtta viivist 20 senti iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Kui
võlgneja tagastab teavikud kohe peale esimest meeldetuletust, on raamatukogul õigus viivist mitte võtta.
12. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni 10-kordses suuruses.
13. Lugeja, kes ei ole käesoleva eeskirja
punkt 12 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse raamatukogu kasutamise õigus ära kuni üheks
aastaks.
14. Käesoleva eeskirja punktides 2, 3, 5, 11,
12 nimetatud summad laekuvad Viimsi valla eelarvesse.
15. Avalik internetipunkt on avatud samadel aegadel raamatukoguga ja kasutamise
eeskirjad kinnitatakse eraldi Viimsi Vallavolikogu poolt.
Lisa 2
Viimsi Vallavolikogu
12.06.2007.a määrusele nr 20
RAAMATUKOGUDE LAHTIOLEKU
AJAD
Viimsi Raamatukogu
esmaspäeval, kolmapäeval, reedel kell
10.00 — 17.00
teisipäeval, neljapäeval kell 10.00 —
19.00
laupäeval kell 10.00 — 15.00
Iga kuu viimane reede on sisetööde päev ja
raamatukogu on lugejatele suletud.
Suvekuudel (juuni, juuli, august) on raamatukogu avatud järgmiselt:
esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja
reedel kell 10.00 — 17.00
teisipäeval kell 10.00 — 19.00
laupäeval on suletud.
Prangli Raamatukogu:
esmaspäeval, kolmapäeval kell 12.00 —
18.00
teisipäeval, neljapäeval kell 10.00 —
16.00
Reede on sisetööde päev ja raamatukogu on
lugejatele suletud.

ANTENNIVÄLJAKU
DETAILPLANEERING
ON AVALIKUL VÄLJAPANEKUL

22.06.07 — 09.07.07 kell 8.30 — 17 (esmaspäeviti kella 18 ja reedeti kella 16)
juunis, alates 1.juulist kella 9 — 15
toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1)
Haabneeme aleviku Lubja küla, maaüksuse Antenniväljak detailplaneeringu
avalik väljapanek. Planeeritava ala suurus on ca 36,02 ha ja asub Metsise tee
lõpus ning piirneb riigimetsaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistu sihtotstarbe muutmiseks hajaasustusega väikeelamu reservmaast väikeelamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks väikeelamutele,
lasteaiale ja ärihoonele. Elamute maksimaalne kõrgus olemasolevast maapinnast
on 8,5 m ja suurim lubatud ehitusalune
pindala ühepereelamutel on 515 m2, kahepereelamutel on 660 m2 ja ridaelamutel on 980 m2 . Ühepereelamute
kruntide suurused on vahemikus 1500
— 2580 m2, kahepereelamute kruntide
suurused on vahemikus 2263 — 2649
m2, ridaelamute kruntide suurused on
vahemikus 3752 — 3935 m2.

12 Viimsi Teataja

Juuni 2007

KK Viimsi sai minikorvpalli Eesti
meistrivõistlustel 4. koha
Jaanuari lõpus alustasid sajad väikesed poisid ja tüdrukud mänguderohket teed
ihaldatud Eesti minikorvpalli meistritiitli poole.
Meeldiv on tõdeda, et korvpall on noorte seas jätkuvalt populaarne, turniiril
osales 36 poiste ja 12 tüdrukute võistkonda üle Eesti. Sellest aastast on minikorvpall ja noortesarjad
korvpalliliidule eriline prioriteet ning võistlussarja
võeti vedama endine tippkorvpallur Rauno Pehka,
kelle arvates peaks iga turniir olema väikeste laste
korvpallipidu, kus ei keskenduta ainult võidule.
Tõepoolest, võistlussüsteem on muudetud
kaasahaaravamaks, mängud toimusid
esinduslikes saalides, kõiki etappe külastasid tippmängijad ning ka noorte auhinnalaud oli varasemast rikkalikum.
Minikorvpalli võistlussari sai meeldejääva
avalöögi Viimsis, kus lisaks Pehkale olid
üritusse kaasatud mitmed praegused
meistriliiga mängijad eesotsas Martin
Müürsepa ja Gert Kullamäega. Heade
suhtlejatena leidsid külalised lastega kohe hea klapi. Kindlasti oli kohtumine oma
eeskujuga ja sellest mälestuseks jääv autogramm või ühispilt paljudele lastele suureks innustuseks ja tekitas soovi tublisti
treenides ükspäev ise nii kaugele jõuda.
Korvpalli populaarsus on jätkuvalt
tõusuteel ka Viimsis, selle tõestuseks sai
meie klubi panna välja kokku kolm võistkonda — kaks poiste ja ühe tüdrukute
oma. Põhiturniiril olid poiste võistkonnad jagatud kahte alagruppi, kus iga
võistkond pidas 17 mängu. Oodatult kõige edukamalt esines meie esimene meeskond. Kokku nopiti 15 võitu, kaotused
tuli võtta vastu ainult Rakvere ja Kohila/Märjamaa eakaaslastelt. Tubli esitus
põhiturniiril tagas koha finaalturniiril,
mis peeti aprilli lõpus Viimsis.
Veerandfinaalis saadud võit Ülenur-

Reet Sarapuu.

Reet Sarapuu tuli
Rullest Cupi üldvõitjaks.

me võistkonna üle viis meid poolfinaalis
põhiturniiri võitja Rakvere SK I meeskonnaga. Mäng algas tasavägiselt, poisid näitasid ilusat mängu ning esimene veerandaeg lõppes Rakvere minimaalse eduga 12:11. Teine veerandaeg algas Rakvere tugeva pressinguga ning sellest tingitud rohkete pallikaotuste tõttu kärises ka
vahe suureks. Viimasel neljandikul suutsid Viimsi poisid veel pingutada ja natuke ka kaotusseisu vähendada, kuid lõpusireeniks pidime tunnistama ikkagi Rakvere poiste kindlat paremust 69:35.
Pronksikohtumises oli vastaseks KK
Hito Kohtla-Järvelt. Mängu kulges algusest lõpuni tasavägiselt, Hito asus alguses
paari punktiga ette ning selline vahe püsis pea terve mängu. Kohati saime vahe
minimaalseks, kuid seda lisakäiku, mis
oleks vastasest ette rebinud, me seekord
ei leidnud. Pronksmedalid läksid 46:37
võiduga sel aastal Kohtla-Järvele.
Neljas koht Eesti meistrivõistlustel
on väga hea tulemus ning selle hooajaga võib igati rahule jääda. See on ka siiani KK Viimsi parimaks tulemuseks Eesti
meistrivõistlustel ning kinnistanud Viimsi Eesti korvpallikaardile. Loodame, et
korvpalli populaarsus vallas ainult kas-

vaks ning järgmistel aastatel tuleks Viimsisse ka säravamad medalid.
Eesti meistriks tuli Saku suurhallis peetud finaalmängus Salva Tartu/Kuremaa I
meeskond, kes alistas Rakvere SK I tulemusega 62:52. Medalid riputas parimatele
kaela olümpiamängude hõbe- ja pronksmedaliomanik, 1967. aasta maailmameister korvpallis Jaak Lipso. Iga võistkonna
mängijat premeeris AS Jalajälg tegevjuht
Rainer Tops Nike’i eriauhindadega.
KK Viimsi I võistkonnas mängisid
Mark Mittal, Karl Kurmiste, Henrik Link,
Emil Metsson, Roland Engel, Marko Kivi,
Stenar Valtsov, Sander Hüüdma, Sander
Kõiva, Ragnar Jung, Artur Gartvich, Georg
Haud, Daanius Aas, Oliver Roosalu ja
Ragnar Ventsel. Treener Teet Tiisvelt
KK Viimsi II meeskond, mis koosnes
1996. aastal sündinud poistest, kes pidid
seega võitlema endast aasta vanemate, sestap ka pikemate ja kiiremate poistega, saavutas 18 meeskonna seas alagrupiturniiril
tubli seitsmenda koha. Üldine sarja võidudkaotused suhe kindlalt positiivne 11-6.
Alagrupi 5.-6. kohast ja seega pääsust
lisakvalifikatsiooniturniirile jäi puudu
üks võit, saatuslikuks said meile kaotused Rapla I ja Pärnu meeskondadele

Aktiivsed
inimesed on meie
valla rikkus!
V
iimasel ajal on palju räägitud
Viimsi valla omapärast ja sellest,
mis on meie rikkus.
Mina arvan, et meie valla suurim
rikkus on need tublid inimesed, kes siin
elavad ja on oma kiire igapäevatöö kõrvalt valmis aktiivselt kaasa rääkima,
koostööd tegema ja tooma oma ideid
Viimsi valla arengusse.
Üks selline inimene on Kaarel
Zilmer, kelle igapäevatööks oli juhtida
Tallinna Ülikooli kehakultuuriteaduskonda. Ta on loonud ja välja arendanud Eestis rekreatsiooni eriala, mida ta
praegu Tallinna Ülikoolis ka õpetab. Lisaks sellele on Kaarel Zilmer aktiivselt
osalenud kõikides Eesti Suusaliidu tegevustes.
Lisaks muule ühiskondlikule tegevusele on Kaarel Viimsi elanikuna osalenud aastaid vallavolikogu noorsoo-ja
spordikomisjoni töös, kus tema ettepa-

nekuid ja visioone on arvestatud ja arvestatakse kindlasti ka edaspidi. Tema
abil on koostamisel Viimsi valla spordi
arengukava, kus lisaks noortespordile
kaardistatakse ka võimalusi pakkumaks
Viimsi elanikele harrastada tervislikke
eluviise, suusatada, joosta, sõita jalgrattaga, mängida palli.
Täname Kaarel Zilmerit väga hea
koostöö eest ja soovime meeldiva koostöö jätku!
Viimsi vallavalitsus ja vallaelanikud
õnnitlevad Karel Zilmerit 60. sünnipäeva puhul. Jõudu ja jaksu, sära ja tervist!
Vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni, vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti, Pedagoogilise Instituudi
kehakultuuriteaduskonna 1991. a lõpetajate nimel

Kadi Bruus

Kaarel Zilmer.

veebruaris toiminud etapil, kui meil oli
2/3 meeskonnast hädas haigustega ning
vastasmeeskondadesse kuulusid ka vanemad poisid. Üldarvestuses kuulus minikorvpalli võistlussarjas KK Viimsi II
meeskonnale 13.-14. koht. Kahjuks tabas
meid talvel ebaõnn ja harvaesinev haigustelaine, mis ei lubanud ligi kolm kuud
täiskoosseisus harjutada ja võistelda, pidime loobuma mitmest tugeva tasemega
turniirist. Kokkuvõttes esinesid nooremad poisid igati tublisti ning sisukalt.
KK Viimsi II võistkonnas mängisid
Arles Egert Lell, Karl Johan Lips, Karl Robin Jürjens, Ott Sander Kapper, Villem
Eriks Luks, Ants Ojasoo, Hendrik Randveer, Magnus Kruusing, Hanno Laan,
Hans Kristjan Urm, Roland Rebase, Siim
Mets, Robert Katmann, Oliver Johan
Bötker. Treener Tanel Einaste.
Ilusat spordihooaja lõppu ning puhkust kõigile!.
KK Viimsi ootab aastaringselt treeningutele korvpallihuvilisi poisse ja tüdrukuid! Tule paneme palli käima! Vaata
www.kkviimsi.ee

Teet Tiisvelt,Tanel Einaste,
KK Viimsi

9. juunil toimus Viimsi spordihallis
rahvusvaheline rulliluuisutamise
üksiksõiduvõistlus 4. Rullest Cup.
Osa võttis 55 rulluisutajat Eestist
(rulluisuklubist Rullest) ja Saksamaalt (rulluisuklubidest
Haldensleber ja Potsdam.)
Võisteldi viies vanuse- ja tasemerühmas, Viimsi vallast võttis võistlustest osa 24 rulluisutajat vanuses 614 aastat.
Eriti rõõmustab Viimsi uisutaja
Reet Sarapuu tulemus, kes saavutas tugevas konkurentsis edasijõudnute klassis I koha punktidega
25,3 ning tuli ühtlasi 4. Rullest
Cupi üldvõitjaks.
Eelmisel aastal Viimsi parimaks
rulluisutajaks valitud Reet Sarapuu
on saavutanud varemgi häid tulemusi — 2006. aastal Hispaanias toimunud Euroopa meistrivõistlustel rühmakavaga I koht, samal aastal 3.
Rullest Cupil üksiksõidus esimene
koht, tänavu Taanis toimunud Frisk
Cup 2007 neljase kavaga I koht ning
samuti sel aastal Prantsusmaal
võistlustel Trophee de L´Herault
rühmakavaga I koht.
Viimsi vallast olid 4. Rullest
Cupil edukad ka Elis Taal (kolmikhüppe klassis II koht), Susannah
Kaul (kolmikhüppe klassis III koht)
ja Maria Rozanova (algajate klassis
II koht).
4. Rullest Cupi toetas ka Viimsi
vald. Rulluisuklubi Rullest tänab
Viimsi valda, tänu kellele juba neljas rahvusvaheline Rullest Cup toimuda sai.

Piret Rink,
rulluisuklubi Rullest treener

Sportlik
meelelahutusüritus
Viimsi Triatlon 2007
21.juulil toimub juba neljandat aastat järjest Viimsi triatlon.
Start ja finiš on Haabneeme
rannas, rannajalgpalliväljaku kõrval. Triatloni näol on tegemist alaga, kus võistlejad peavad teadma
oma võimeid ja suutma need jagada kolme ala vahel võrdselt. Võistlus algab ujumisega, millele järgneb jalgrattasõit ning seejärel joostakse võiduka lõpuni.
Viimsi triatloni eesmärk on pakkuda inimestele meeldivat sportimisvõimalust, kus ei pea endast
maksimumi välja pigistama, vaid
võib endale lihtsalt tõestada, et suudad läbida suhteliselt raske ja mitmekülgse võistluse.
Üritus tutvustab ühtlasi ka
Viimsi valla sportlikku külge ning
võistluspäev pakub meeleolukaid
elamusi nii võistlejatele kui ka kaasaelajatele.
Osaleda võivad kõik soovijad,
kes on vähemalt 16-aastased ja ei
oma triatloni liidu poolt väljastatavat võistluslitsentsi. Igale osalejale
saab endale ürituse sümboolikaga
meene ja osalejate vahel loositakse
välja üllatusauhind!
Täpsem info ürituse kohta netilehel www.7oranges.ee, e-maili teel
viimsitriatlon@7oranges.ee või telefonil 372 50 49 406, Kristofer
Kask.
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Spordiuudised
26.-27. mail Männiku lasketiirus peetud
Harjumaa meistrivõistlustel laskmises
osales Viimsist neli laskurit. Parima tulemuse saavutas Meeri Lembinen, kes
tütarlaste arvestuses võitis standardpüssist 50 m 3x20 lasku tulemusega 532 silma. Arles Taal jäi harjutuses Jooksev
metssiga 30+30 lasku 489 silmaga kolmandaks. Indrek Liiv oli meeste arvestuses püstolist 20+20+20 lasku standard 480 silmaga 8., sama kohaga pidi
leppima Mait Luha harjutuses 50 m püssist 3x20 lasku standard (352 silma).
Maakonna meistrivõistlustel valikorienteerumises tõid meesveteranide H50
vanuseklassis kaksikvõidu Viimsisse Jüri
Rokko ning Aleksander Tishtshenkov, teise koha H40 klassis saavutas Mati Preitof.

Teateorienteerumises saavutas meie ainsa
võistkonnana osalenud H40 meeskond
koosseisus Mati Preitof, Jüri Rokko ja Indrek Reitalu oma vanuseklassis teise koha.
Viimsi 3:3 korvpalli, Viimsi lahtiste
purjetamismeistrivõistluste ja ja teiste
valla võistluste tulemustega saate tutvuda valla koduleheküljel www.viimsivald.
ee/sport/tulemused
Valla lahtiste kergejõustikuvõistluste
ja Harjumaa kergejõustiku meistrivõistluste tulemused — www.harjusport.ee
Eesti XII maaspordimängude tulemused — www.joud.ee
Mõnusalt sooja ja sportlikku suve!

Spordiüritused suvel

Tiia Tamm,
Viimsi valla spordikoordinaator

6.-8. juuli

Eesti XII maaspordimängude finaal

Valga

Korraldaja: Eesti Spordiliit Jõud

7.-8. juuli

Viimsi lahtised karikavõistlused purjelauasõidus

Pirita

Korraldaja: spordiklubi Hawaii
Expressi purjelauakool

21. juuli

Prangli III vabariiklik noortevõistlus Novus koroonas Prangli

21. juuli

Viimsi 4. triatlon

Haabneeme

Korraldaja: Seven Oranges

10.-11. august

Prangli spordipäevad

Prangli

Korraldaja: Viimsi vallavalitsus

11.-12. august

Harjumaa meistrivõistlused
käsipallis mehed,
B-, C-, D- kl poisid

Kehra

Korraldaja: Harjumaa spordiliit

Korraldaja: Harjumaa spordiliit

23.-24. august

Harjumaa omavalitsustöötajate suvespordipäevad

Pedase

25. august

Harjumaa meistrivõistlused suundorienteerumises

Jõelähtme

Korraldaja: Eesti Koroonamängu
Liit

Viimsi jaanituli süttib 23. juulil Vabaõhumuuseumis
Vallavanem Urmas Arumäe
süütab pidulikult Viimsi
jaanitule 23. juulil kell 21
vabaõhumuuseumis.
Jaanitule toovad Harjumaa valdadesse
kaitseliitlased traditsiooniliselt Harju
maakaitsepäevalt, mis sel aastal toimub
Kloogarannas ja on pühendatud Vabadussõja võidu 88. aastapäevale.
Viimsis viiakse jaanituli kõigepealt
valla aukodanike — president Lennart
Meri, Rein Randveeri ja Kaljo Alaküla
— kodudesse. Seejärel liigub jaanituli
vabaõhumuuseumisse, kus selle võtab
vastu vallavanem ning annab omakorda edasi külavanematele, kes selle oma
küladesse viivad.

Kell 21 süütab vallavanem pidulikult
jaanitule.
Jaanipäeva pidustused algavad aga
juba keskpäeval jaanilaadaga, kus kauplejad Eesti eri paigust müüvad käsitööd,
sepiseid, mahepõllundussaadusi, tervise- ja ihuhooldustooteid, tekstiili, klaasi
jm põnevat. Lastele on platsil batuut ja
mänguväljak. Kogu ürituse vältel toimub
päevajuht Leino Eineri juhtimisel palju
võistlusi ja seltskondlikke mänge nii
suurtele kui ka ka väikestele. Parimatele jagatakse auhindu.
Laadale pääsevad kõik tasuta.
Kell 20 algab õhtune programm, kus
esinevad PS Troika, ansambel Mees ja
Släm. Õhtuse jaanitule pääse maksab
õpilastele ja pensionäridele 30 krooni,
täiskasvanutele 75 krooni ja perepilet
(kuni neli inimest) 160 krooni.
Programmi ametlik lõpp on kell 3.
Kaugemate tulijate turvalise kojusõidu

eest hoolitsevad väikebussid, mis väljuvad suunaga kesklinna.
Teadmiseks neile, kes plaanivad jaanitulele saabuda oma sõiduvahendiga
— vabaõhumuuseumi vahetus läheduses on korraldatud parkimine paremal
teeserval suunaga kesklinnast Rohuneeme poole.
Parkimisala jääb Hundi ja Rannaotsa tee vahele, kus sõidukiirus võib olla
kuni 30 km/h. Lisaks on võimalik parkida platsidel, mis jäävad Haabneeme
kaupluse, restorani Paat ja Lahe poe ette ning Õuna tee ristmiku vastas mereäärsele alale. Parkimise korrektsust jälgivad parkimiskorraldajad, valesti pargitud sõidukid teisaldatakse valvega
parklasse.
Jaanitule vahetus läheduses on ka
telkimisala, kus 50 krooni eest on võimalik lunastada endale ööbimisplats. VT

Eelmise aasta jaanituli Viimsis.

Viimsi valla kultuurikalender juulis — augustis
1. juuli kell 11.30

16.-29. juuli

kell 19

26. juuli kell 19.30

2. august kell 19.30

Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Raamatunäitus «Puhka Eestis»
Viimsi raamatukogus

1. juuli kell 11.30

17. juuli kell 20

Kontsert. Arsise laste kontsertansambel, dirigent
Aivar Mäe
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Tormi ja tungi nädalad: Oliver Messiaen «Kvartett
aegade lõpust»
Lassmann, Leibur, Vavilov, Varemaa
Naissaarel Omari küünis

Tormi ja tungi nädalad: Rosamunde Quartet. Kavas: Schubert, Larcher
Naissaarel Omari küünis

Jumalateenistus. Teenib pastor Henno Hunt.
Järgneb Kristuse surma mälestamine
Viimsi Vabakoguduse kirikus

Jaan Tätte etendus «Latern»
Ülesaare jaanituleplatsil Pranglil

1. juuli
kell 10 Leeritund
kell 11 Jumalateenistus armulauaga
EELK Prangli Püha Laurentsiuse kabelis

21. juuli kell 14
Merepäev Tammneeme küla lõkkeplatsil
21. juuli kell 11
Prangli III vabariiklik noortevõistlus Novus koroonas
Prangli rahvamajas

24. juuli kell 14
Tänukontsert-aktus kiriku ehitajatele ja annetajatele
Esineb Viimsi koguduse kammerkoor. Teenivad
Jaan Lahe ja Erkki Juhandi
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
24. juuli kell 18

27. juuli kell 14

3. august kell 19.30

Jumalateenistus armulauaga
Rannapere pansionaadis

Tormi ja tungi nädalad: Nargen festivali orkester
ja Sophia Rahman (klaver) Kavas: Haydn
Naissaarel Omari küünis

27. juuli kell 19.30

5.-10. august

Tormi ja tungi nädalad: Andres Kaljuste viiuliõhtu
Naissaarel Omari küünis

Laste suvelaager «Sisukas suvi»
Venevere puhkekeskuses Viljandi lähistel

27.-28. juuli

10.-11. august

Prangli saare päevad Prangli rahvamajas

Prangli spordipäevad spordiplatsil

28. juuli kell 14

11. august kell 17

Raamatunäitus «Eesti saared»
Prangli raamatukogus

21. juuli kell 12

2.-15. juuli

Viimsi 4. triatlon Haabneemes

Rohuneeme kabeli avamine ja sisseõnnistamise jumalateenistus.
Teenivad piiskop Einar Soone ja Viimsi koguduse
vaimulikud
Laulab koguduse kammerkoor
Rohuneeme kabelis

Raamatunäitus «Reisikirjad — pilk maailma»
Viimsi raamatukogus

21. juuli kell 19.30

24. juuli kell 20

Keskpäevapalvus EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

EELK Ida-Harju praostkonna laulupäev
Randvere kirikus

Tormi ja tungi nädalad: Haydni «Tormi ja tungi»
sümfooniad Naissaarel Omari küünis

Taize palvus EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. juuli kell 19.30

12. august kell 10

24. juuli kell 19.30

Tormi ja tungi nädalad: Hugo Ticciati viiuliõhtu
Naissaarel Omari küünis

Leeritund
kell 11 Jumalateenistus armulauaga
EELK Prangli Püha Laurentsiuse kabelis

2.-16. juuli

7. juuli
Kalurite päev.Vasalemma rahvamaja teatri etendus «Kapsapea». Õhtul tantsuks bänd.
Prangli rahvamajas
7.- 8. juuli kell 12
Viimsi lahtised karikavõistlused purjelauasõidus
Pirital
8. juuli
kell 10 Leeritund
kell 11 Jumalateenistus-kontsert «Muusika, ärata
mu süda...»
Esinevad Triin Ella ja Sirje Mõttus
EELK Prangli Püha Laurentsiuse kabelis
8. juuli kell 11.30
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
8. juuli kell 11.30
Jumalateenistus. Uue pastori Raido Orase ametisse õnnistamine. Teenib Eesti EKB Koguduste Liidu president Joosep Tammo.
Viimsi Vabakoguduse kirikus
13.-14. juuli
Mooste Veskiteatri etendus «Eesti matus» ja
«Miisu»
Prangli rahvamajas
15. juuli kell 11.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
15. juuli
kell 10 Leeritund
kell 11 Jumalateenistus armulauaga
EELK Prangli Püha Laurentsiuse kabelis

22. juuli kell 14
Kalapäev Viimsi Vabaõhumuuseumis
22. juuli kell 13
Kirikupäev Naissaarel
EELK Naissaare Püha Maarja kirikus
22.– 29. juuli
Viimsi kirikupäevad
Viimsi kirikutes
2. juuli
Kirikupäevade avajumalateenistus
kell 11.30 Jutlustab peapiiskop-emeeritus Kuno
Pajula.
kell 13 Kirikupäevade avamine.
Epp Maria Kokamäe maalinäituse avamine kirikusaalis.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Tormi ja tungi nädalad: Kädy Plaas ja Mati Turi
soololaulud
Naissaarel Omari küünis
25. juuli kell 18
Viimsi Püha Jaakobi kiriku avamine ja sisseõnnistamise jumalateenistus
Õnnistab peapiiskop Andres Põder. Laulab koguduse kammerkoor
kell 19.15
vastuvõtt kõigile külalistele Viimsi Koduloomuuseumis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. juuli kell 11.30
Jumalateenistus armulauaga
Viimsi kirikupäevade lõpetamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. august kell 14
Mälestuskontsert « 85 aastat Arved Haugi sünnist» Tammneeme külas

29. juuli

19. august kell 10

kell 10 Leeritund
kell 11 Jumalateenistus
EELK Prangli Püha Laurentsiuse kabelis

Leeripüha EELK Prangli Püha Laurentsiuse kabelis

29. juuli kell 19.30

19. august kell 11.30

Tormi ja tungi nädalad: Ha-Young Jungi kontrabassiõhtu Naissaarel Omari küünis

Viimsi Vabakoguduse 83. aastapäeva pidulik jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus

25. juuli kell 19.30
30. juuli– 20. august

21.-31. august

Tormi ja tungi nädalad: Helen Lokuta ja Rainer
Vilu soololaulud
Naissaarel Omari küünis

Raamatunäitus «Mõnus suvelugemine. Soovita
sõbrale» Viimsi raamatukogus

22. juuli kell 14.30

26. juuli kell 19

30. juuli kell 19.30

Raamatunäitus «Abiks lapsevanemale. Kui laps
läheb kooli. Kooliküpsus.»
Viimsi raamatukogus

Viimsi kirikupäevade raames kontsert-jumalateenistus
Esineb ansambel Sela
EELK Randvere Peetri kirikus

Kirikukontsert. Esineb Tõnis Mägi (pildil)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Tormi ja tungi nädalad: Nargen Festival
Ensemble. Kavas: Ravel, Schubert
Naissaarel Omari küünis

23. juuli kell 11.30
Surnuaiapüha jumalateenistus
Rohuneeme kalmistul
kell 18
Kontsert «Muusika, ärata mu süda...»
Triin Ella ja Sirje Mõttus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

31. juuli kell 19.30

30.august kell 12
Suur koolilaat
Saab müüa ja osta koolikaupa. Infot jagavad
spordiklubide ja huviringide esindajad.
Viimsi Koolis

Tormi ja tungi nädalad: Dmitri Eremin (tsello)
Sophia Rahman (klaver). Kavas: Schubert,
Brahms, Šostakovitš
Naissaarel Omari küünis
1. august kell 19.30
Tormi ja tungi nädalad: Rosamunde Quartet.
Haydn «Seitse viimast sõna»
Naissaarel Omari küünis

Marje Plaan,
Viimsi valla kultuuritöö koordinaator
Tel 606 6866;
marje@viimsivv.ee

